íéðéðòä ïëåú
åøúé úùøô

 ב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úéèøô äçâùäá äðåîàä Y 'ä éëåðà
 ח. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'íéáåø÷ íé÷åìà' åðì ìáà Y íéøçà íéäåìà êì äéäé àì
 י. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéâééñå íéøãâ ¯ øää úà ìáâä
 יג. . . . . . . äøåúä ø÷éò äæ éë åøáçì íãà ïéáá úåøáãä úøùò íåéñ ¯ êòøì øùà ìëå
 יז. . . . . . . åéìò øáâúî àåäå øöé ïëåù åáø÷áù íãàä úåáéùç ø÷éò ¯ øä íäéìò äôë
 כ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äáùçîä úøéîùáå åáìá íãàä úùåã÷ ¯ øçîå íåéä íúùãé÷å
 כג. . . . . . . . . . . . . . . . . äàîåè éøòù è"î êåúî åìéôà Y äøåúá ÷ìç íäì ùé ìàøùé ìë

:סדר ועימוד
 אשדוד.ש.י.א
052-7627127 :טל

á

באר הפרשה

יתרו

åøúé úùøô
אנוכי ה' – האמונה בהשגחה פרטית
ììë äæ éë ,'íéøöî õøàî êéúàöåä
äîéîú äðåîàá ïéîàäì ¯ äøåúá ïåùàø ,íòì åì åðúåà åúç÷á 'ä éøáã úìéçú
 íìåòä àøåáá øùà êé÷åìà 'ä éëðà' ¯ åéäאíéðåùàøä úééùå÷ äòåãé .

א .ודע כי עיקר התכלית הוא 'לחיות' באמונה ,ולא יהיה כאותו המצפצ בפיו
אמונה אמונה ,אבל בהגיע הדבר לידי מעשה ,בעת אשר מעמידי אותו מ
השמי בנסיו וב'מבח' אזי לפתע ישכח לגמרי מכל דיבורי האמונה...ויתלה את
ה'אשמה' ...את ההפסד ...את ההיזק או הרווח בעצמו או באחרי ,וכמי ש'נעל'
ממנו כל ה'אנכי ה' אלוקי' ,וכל זה הוא משו שלא נכנסה האמונה ללבבו פנימה.
וכ פירש הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע את האמור ברש"י )יח א( 'וישמע יתרו -
מה שמועה שמע ובא קריעת י סו ומלחמת עמלק' ,והרי כל העול כולו שמעו
כ ,אלא )בשפת האידיש( אלע האב געהערט או ער האט דערהערט )הכל שמעו ,אבל
הוא 'הפני' את הדברי ,כלומר הכניס ללבו פנימה והדברי מצאו מסילות בלבבו ,ונעשו ל'חטיבה

אחת' בהילו מחשבתו ומעשיו(.
עיר וא בישראל היתה העיר סלאני בה כיה כרב ומרא דאתרא הגאו הנודע
רבי אייזיל חרי זצ"ל ,לרוב גדולתה היו אחינו בני ישראל היושבי בערי הפרזות
עוקבי ומבררי כסדר – מה נעשה בה בעיר הגדולה והחשובה ,מחמת כ ,היו הכל
מריבי ל'זכות' ב'חז' אשר שימש בימי נוראי דאשתקד בעיר הזאת – כשה
מציעי לו 'משכורות כפולה' מהנית לו בסלאני ,וכ מצאו עצמ ראשי קהילה
דסלאני תרי ומחפשי בכל שנה מחדש בעל תפילה ראוי ונכו לעבודת הקודש
הזו ,ויהי באחת השני וכבר לא נמצא בי תושבי ודרי העיר מי שיתאי לתפקיד
קודש זה ,פשפשו ולא מצאו אלא אחד מבי זקני הדור שכבר אזלו כוחותיו ובקושי
נשמע קולו ,וכל מעלתו הייתה שהכיר קצת את ה'נוסח' ,בלית ברירה נבחר הלה
לשמש כבעל תפילה ,אלא שכא נענו כמה מראשי הקהילה שכ'תנאי קוד למעשה'
עליו לחתו על 'חוזה' ) (contractשבעשר שני הבאות ישאר בתפקיד קודש זה ,ולא
יעזוב אות אפילו תמורת שכר נאה יותר.
לשמע 'תנאי' זה עלה שחוק גדול על פניו של ר' אייזיל חרי ,ומשנשאל 'לשחוק
מה זה עושה' נענה ואמר ,הנכ מזכירי לי מעשה שהיה לפני כשלושי שנה בעלותי
על כס הרבנות בעיר הזאת ,באת הימי שררו צפיפות ודוחק נוראיי בבית החיי,
מכיוו שכ פנו הנהלת ה'חברא קדישא' וקדשו חלקת שדה חדשה לשמש כ'בית
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החיי' ,ועדיי לא נושעו כי לא אבו אנשי העיר להטמי בו את קרוביה יקיריה –
שהרי כל אחד רוצה להיות בשכנות לבני משפחתו ,בקברי אבותיו וכו' ,מה עשו אנשי
הח"ק ,נמנו וגמרו ,וג הכריזו על כ בראש כל חוצות ,בדעתנו להעניק אל זהובי
למשפחות 'עשרה הראשוני' שייטמנו בבית החיי החדש ...ומ"מ ,לא נושעו.
בהגיע 'ערבי פסחי' נפל דבר ,כי אחד האברכי מבני העיר שבביתו שררו עוני
ומחסור קשי ומרי ,ולא מצא כדי סיפוקו לקנות מצה ומרור ,כור ושולח עור,
נענה ואמר לנוות ביתו ,אי לנו שיור רק הדר הזאת – אעשה עצמי כמי שנתבקשתי
לישיבה של מעלה ,ומיד תקראי הנה את אנשי ה'חברא קדישא' מתו מסוה של
בכי ויללה כאלמנה אבלה וחפוית ראש ,הללו יובילו אותי לבית החיי החדש תמורת
אל זהובי שמה 'נחיה ולא נמות' – כי יהיו בידינו די מעות להוצאות החג
המרובות ולתשלו חלק מהחובות הרובצי על כתפנו – ובעזהשי"ת אמצא את הדר
לצאת מקברי אשר יכרו לי ...בתחילה הביטה על בעל הבית כמי שנתבשה עליו
דעתו ,וכי 'הכס יענה את הכל' ....אבל מה שלא עשה השכל עשה הזמ ,ביו י"ג
בניס באשמורת הבוקר עדיי נשאר הבית ריק ,א לא 'קארטאפל' )תפו"א(Potato ,
אחד נמצא בבית ,הסכימה האשה לעצת בע"ב ,ואכ ,תו זמ קצר רעשה העיר
על פטירתו הפתאומית של אבר צעיר ר בשני בהשאירו אחריו אלמנה ויתומי
רכי ,וכשבאו אנשי הח"ק מצאו אלמנה המייללת בזעקות שבר על בעלה שהל
לעולמו בפתע פתאו ,אחר 'די ודברי' הסכימה לקבורתו בבית החיי החדש ,א
בתנאי קוד למעשה שכל הסכו במלואו ישול לה עוד היו – לפני עריכת
ה'לויה' ,אנשי הח"ק נתנו לה אל זהובי והוציאוהו במטה להובילו למנוחות .והנה,
הדר לבית החיי החדש הייתה ארוכה מהדר שהיו רגילי ללכת בה לביה"ח
היש ,ע"כ משעברו בדרכ בסמו ל'קרעטשמע' )בית אכסניא( נכנסו לש לנוח קמעא
ולשתות מעט 'משקה' לחמ לב' ,המת' ניצל את שעת הכושר ,וברח הרוג ברגליו,
ויהי בצאת ,נדהמו אנשי הח"ק לנוכח נס 'תחיית המתי' שאירע לנגד עינ ,הילד
איננו ...ונתפזרו איש איש לביתו.
לאחר זמ ,מת )באמת( אחד מאנשי העיר ,ג בזה הסכימו בני המשפחה שהיו
עניי ואביוני דלי ומרודי  -לקברו בביה"ח החדש ,וא ה בקשו וקבלו את
התשלו מראש ,אבל אמרו אנשי ח"ק בזאת הפע נשמור על ה'מת' מכל משמר,
ובבוא לקרעטשמע קשרו את ידיו ורגליו של המת אל המיטה בחבלי עבי ,ואת
המיטה קשרו לכותלי הבית בכדי שלא 'יברח' לה ...נענה ואמר לה אחד מבני
החבורה ,אוי ,שוטי שבעול ,את המת הזה את קושרי ...אי כל צור בזה,
הרי הוא מת ל"ע ,אי בידו להזיז אבר וק"ו שאי בכוחו לקו ולברוח ,זה המת
כבר לא יקו אלא בתחיית המתי ...אבל ,את ה'מת' הראשו היית צריכי לקשור...
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סיי רבי אייזיל ואמר בחריפותו ,שוטי ,את החז דהאי שתא את קושרי ב'חוזה'
שלא יברח ...הרי הוא כאותו מת שאינו יכול לברוח לשו מקו ,שהרי אי לקהילות
אחרות כל חפ בו ...את קודמיו היית צריכי לקשור ...כי ה היה 'קול ערב
ופרק נאה' ,אות הקהל דורש ומחפש...
א אנ נעני ונאמר ,הנה יש אנשי ה'קושרי' בכל כוח את 'פרנסת' למע
לא תברח מה ,ויש שבכל עת דואגי לקשור 'קשרי' ע ה'בוס' שלא ישמט מה
יפטר אות על כ מתחנפי אליו
או שלא ישמיט אות ממנו ...יראי ה שמא ְ ַ ֶ
ומשקיעי הרבה מכוחות הנפש בכדי 'לקשור' אותו אליה ,דעו נא ,כי לאות חברי
חברא קדישא את דומי  -מה לכ לקשור את ה'מת' ,הרי הפרנסה הקצובה לכ
לעול לא תנתק מכ ,וכ הבוס ש)נראה( כעומד על גביכ באמת אינו אלא שליח
שהועמד מ השמי ,ואי בידו להרע לכ ואפילו בפרוטה אחת ..תקשרו את החי...
תתקשרו לחי העולמי 'תשקיעו' אצלו ,כי ממנו הכל.
בעני זה נספר מעשה שהיה באחת העיירות ,ש פרצה ל"ע מגיפה קשה ,מסוכנת
ומדבקת ל"ע ,והיו הכל פוני לרופא העיירה שהיה בס"ד מומחה גדול והיה מרפא
אות ,עד של"ע ג הרופא נדבק ונפל למשכב ולא היה מי שיטפל בחולי העיר,
מיהרו העסקני והביאו רופא מומחה מעיר אחרת ,שהרי אי אפשר להשאיר עיר
וא כשהיא מתבוססת במגיפה ,א לגודל הכאב לא היה סיפק בידי הרופא לרפא
את כול ,כי רבו החולי עד אי מספר ,ישבו עסקני העיר לטכס עצה ,כדת מה
לעשות בעת צרה כזאת ,נענה 'חכ' אחד ואמר ,שוטי ,הבה נשלח תחילה את
הרופא החדש לבית רופא העיר ,ומשזה יתרפא נרוויח 'פי שני' כי יהיו כא שני
רופאי ,ובודאי 'טובי השני מ האחד'...
והלימוד לדיד ,מהל לו האיש כשרשימת 'בעיות' בידו ,מסוב הוא בחובות
והנושי נוגשי בו ,הוא או בניו מעוכבי בשידוכי ,כא הוא מסוכ ע השותפי
וש ע שכניו ,הבחור ע ה'משגיח' והאבר ע השווער או ...אש להבה בוערת
בי הבוס ועובדיו ...איש איש בנגעו ומכאובו ,א א ישכיל ,יטפל וירפא את הרופא
עצמו ,כלומר ,יתק ויחזק את האמונה בלבבו וממילא יתרפאו כל נגעיו ומכאוביו ,כי
בתיקו אמונתו יביט על כל העול ב'משקפיי' ) (Glassesאחרות ,יפסיק מלטעו
ולהתלונ על כל העול וסובביו ,יבי וישכיל כל אלו אינ מזיזי אפילו אצבע
קטנה א לא ציוה ה' שכ יקו וכ יהיה ...אז כל ה'אוויר' יצא מהבלו הנפוח
שדימה לעצמו כי זה מזיקו וזה עושה וכו' וכו'...
עוד רגע אדבר להביא לפניכ מעשה שהיה ושמעתיו מבעל המעשה – אבר
מ השורה מבני ירושלי היקרי )הדר בבי"ש( בכבודו ובעצמו ור' מרדכי שמו ,ובזה
נראה נחיצות האי ענינא – לקנות האמונה בקני נפש בתוככי לבבו ומוחו ,ר' מרדכי
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בעל המעשה מסדר לרבי נסיעות )טיסות( בשמי מעל לקברי צדיקי שבגולה ,מטבע
הדברי ג הוא נוסע רבות במטוסי ברחבי תבל.
בכל נסיעה מתוס לו עוד 'נקודות' ) (Pointsאצל חברות הנסיעות ,עד שהודיעוהו
באחד הימי כי בנסיעה הבאה הוא זכאי לטוס ב'ביזנעס-קלאס' תמורת  100שקלי
בלבד )לאלו שאינ בקיאי ,בכל מטוס יש כמה 'כיתות' ,פעמי שני ופעמי
שלושה ,מחלקה פשוטה בה נוסעי המו הע כשה 'יושבי צפופי ומשתחווי
צפופי' ...ויש עוד מחלקה הנקראת 'ביזנעס קלאס' ולמעלה ממנה 'מחלקה ראשונה'
בה יושבי הנוסעי בהרחבה גדולה ,הכסא נהפ למיטה מוצעת בכרי וכסתות,
משרתי עומדי הכ לשמש בכל מיני שימוש במאכל ומשתה וכל צרכיה ,ג
בבוא לשדה התעופה יקבלו אות משרתי בסבר פני יפות ,לשאת את 'משא'
ולהכניס מדלת מיוחדת ללא כל המתנה בתור( ר' מרדכי שאבתה נפשו לחוש
פע אחת בחייו על בשרו את ה'טע' של העשיר ,להרגיש 'מוישה דער גביר'
מהסיפורי ,הסכי ל'השקיע' ב'ביזנעס' זה  100שקלי ,ובהתרגשות רבה קנה
'טיקעט' לביזנעס קלאס.
בבוא העת ,הופיע ר' מרדכי בשדה התעופה נרגש כולו ,ברוב חשיבותו אפילו לא
הביט על ה'תור' של ה'מסכני' הממתיני שעות בתור לעבור את מעבר הגבולות,
רק הל אחר כבוד ע ה'משרת' שהוליכו עד למקומו המכובד ב'מזרח' של המטוס...
ש שקע לתו הכסא – מטה ,כשכל כולו אומר כבוד ,איי געוואלדיג ,מתמוגג הוא
מנחת לארכו ולרחבו ,תו כדי שהוא מנסה את כל הכפתורי להגביה המושב ולהנמי
ההדו אשר לרגליו וכ להיפ וכו' וכו' ,והרגיש עצמו ב'ענני'  -כפשוטו וכמדרשו,
ובהיותו בי שמי לאר הרגיש כמי שנהנה מב' העולמות ,עליו ותחתו ,ובכל רגע
ורגע שהמטוס הגביה את עצמו כ ביד דמיונו הטובה עליו חש שהוא מקפ לשיא
העושר והאושר ,עוד רגע והוא כבר מתנגש בשמי וממעל לו.
באותה שעה החליט אחד מהנוסעי ה'פשוטי' לערו סיור בביזנעס קלאס –
לראות במו עיניו את ה'עשירי' היושבי ש ולדבר עמ )מחמת מידת היאכנישקייט
)חטטנות וסקרנות יתר על השיעור( שתפסה אותו ,או מאחר שכל מטרת נסיעתו הייתה
לזכות את אחינו שבגולה במצוות 'הכנסת כלה' ,והחליט בנפשו להתחיל בעבוה"ק
תיכ ומיד בעודו במטוס( ,משקרב הלה למדור הביזנעס-קלאס ,הסיט את הוילו
המפריד ביניה )כשמשרתי המטוס אינ מבחיני בכ( ולעיניו נגלה דמותו של ר' מרדכי
אשר לבושו מעיד עליו כי הוא אחד מאנ"ש ,אד פשוט משלנו ,מכיוו שכ נענה
הלה ודיבר אל עצמו בקול אה ,אה ,סת א שלעפער )לא עשיר זה אלא איש פשוט
ביותר מעניי העיר( ,ברגע זה הרגיש ר' מרדכי שכל האוויר יצא לו מהבלו בפיצו
אדיר ...בי רגע הפ מעשיר ליורד רח"ל ,כל עשרו ירד לטמיו בפחות מרגע ,אילו
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åðéàù ä"á÷ä äàøä íéøöî úàéöéáù (åë
ïééãò àìà ,íã÷ úåîéá 'íìåò àøåá' ÷ø

יתרו

ìò úéèøô äçâùäá çéâùîå àåä ãîåò
úà ç÷éì åàåáá ,ïë ìò .åìåë íìåòä ìë
úàéöé øéëæä ,íòì åì úåéäì ìàøùé éðá
åðéîàéù éã àìù íãîìì ,à÷ééã íéøöî
íäéìò àìà ,íìåòä úà àøáù ù"áúé åá
ìëù ¯ 'úéèøô äçâùä'á ïéîàäìå òãéì
ìëä íìåòá íéé÷äå äùòðä øáãå øáã
 ììë íìåòá äø÷î ïéàå ,'úé åðåöøá àåäב.

היה ביכולתו היה פותח את חלו המטוס וקופ מש מטה מטה עדי אר לגודל
הבושה והבזיו ...מעול לא נפגע כ"כ כפגיעה זו שפגע בו ה'משולח' בקריאתו 'אה,
אה ,סת א שלעפער'.
באותה שעה הבי ר' מרדכי היטב היטב ,כי לא תועיל לו לאד הישיבה
בביזנעס-קלאס ,ג המשרתי העומדי סביבו לא יעזרו לו במאומה כל עוד שלא
יקרה שינוי בעצ מהותו ומצבו ,כל זמ שהמצב ב'חשבו הבנק' אינו עולה מעלה
מעלה ,אזי כל 'ההופעה' מסביב לא תועיל כלו ,ובת קול מכרזת ואומרת 'אה ,אה,
סת א שלעפער'.
א אנו נכריז בדיד ,אפשר לו לאד לשהות במרכזו של 'בינעס קלאס' – ה
ימי השובבי" שה המקו והזמ לקנות את כל הטוב שבעול ,בתורה ויראת
שמי ,אפשר לו לאד להימצא בי 'חבורה' טובה ,בי עובדי ה' ,בי מאמיני ,בי
צדיקי ,אבל כל זמ שלא יעשה שינוי אצל עצמו ,כל עוד שלא יראה בחשבו
הנפש שלו שעולה מעלה מעלה ,עדיי בת קול מכרזת ואומרת 'סת א שלעפער'.
ודע כי עיקר האמונה היא האמונה הפשוטה ,שמעתי מרב גדול וחשוב שליט"א
לבאר את דברי רש"י בפרשת )יח יט( 'ויחד יתרו  -וישמח יתרו ,זהו פשוטו .ומדרש
אגדה ,נעשה בשרו חדודי חדודי' .כי המהל באמונה פשוטה הרי הוא מלא שמחה,
אבל כשמתחיל ע 'פשעטלע' )דרשות וחקירות( אז 'חידודי חידודי'  -שטעכט עס
פו אלע זייט )הרי הוא נדקר בכל מיני דקירות(.
ב .פע הסתפק הגה"ח רבי זלמ בריזל זצ"ל הא ללכת למקו מסוי או לא,
והיו לו צדדי לכא ולכא ,לבסו נמל בדעתו ללכת ,ובדרכו נפל ושבר את
רגלו ,אמר רבי זלמ למי שנתלווה אליו ,אתה הראית לדעת שהיינו צריכי ללכת
כא ,שא לא כ כיצד הייתי שובר את רגלי ...לעומתו ,מה הבריות אומרות ,חבל
שהלכתי ...או שסימ הוא שלא הייתי צרי ללכת ,אול האמת יורה דרכו כי כ
הוא הראייה הנכונה וצורת החיי של בעל אמונה כאותו צדיק ,שמ השמי נגזר

באר הפרשה

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

יתרו

æ

¯ äøëäå äðåîà éãéì íãàä úà àéáäì
 íéîìåò ìë àøåááג ,ìëä ïåãà àåäù
ìëì äùòéå äùåòå äùò åãáì àåäå
øáãéå ,áåúëä øåàéá äæå .íéùòîä
úéìëú Y äìàä íéøáãä ìë úà íé÷åìà
íãàä àåáéù éãëá åîò ìà 'ä øáã
ãéîú øîàéù ,êé÷åìà 'ä éëðà øîàì
 åúìåæ ñôàå åãáìî ãåò ïéàù æéøëéåד.

ìëáå úò ìëá íéøåîà íéøáãä íàå êìîéìà éáø éáøä ÷"äøä øîà äë
úòá íä íéëééù øúåéá éøä ,äòù
åà ,øáãéå ä"ã à"åð) ò"éæ ÷ñðò'æéìî
Y ïå÷éúä éîéá íéãîåò åðà øùà úàæä äìåë äøåúä ìë úéìëú äðä éë ,(øîàé
עליו לשבור את רגלו ועל כ 'רגליו מוליכות אותו לאותו מקו' ,ושלא כאות
הטועי לומר שא לא הייתי הול לא הייתי שובר את הרגל.
ג .כ ביארו צדיקי )תורת אבות יתרו ,בש הרה"ק ר' מיכל מלעכאוויטש( בפרשת )יח יט(
'עתה שמע בקולי ,איעצ ויהי אלוקי עמ' ,שכא למדנו 'עצה טובה' לאד,
שבכל עת ובכל שעה  -ויהי אלוקי עמ ,בכל פסע ופסע שפוסע ובכל פינה שהוא
פונה יעמיד את האלוקי לנגד עיניו ,ויזכור כי ה' ניצב עליו והוא מכוו בדקדוק את
כל מעשיו ופעולותיו ,וכל קורותיו והבאות עליו הכל מאת ה' בלבד ,כי אפס זולתו.
בפרשת )יח ג-ד( 'ש האחד גרשו כי אמר גר הייתי באר נכריה ,וש האחד
אליעזר כי אלוקי אבי בעזרי' ,וצ"ב מדוע גבי שמו של גרשו כתיב 'כי אמר' גר...
ובאליעזר לא כתיב אלא 'כי אלוקי אבי בעזרי' ,ומבאר ה'ריב"א' )בפירושו על התורה(
ש'אמר' הכוונה לפי שעה ,שפע אחת נענה ואמר טע לקריאת ש בנו גרשו
– כי גר הייתי .אבל 'אלוקי אבי בעזרי' היה אומר בכל עת ובכל שעה ,ולא רק 'אמר'
פע אחת ותו לא אלא היה חי ע מחשבות אלו) .כי 'גר הייתי באר נכריה' אינו אלא
מחשבה שכ עלתה בדעתו ,אול 'אלוקי אבי בעזרי' הוא מציאות החיי העומדת וקיימת לעד ,תמיד
בכל עת ובכל שעה אלוקינו אבינו בעזרנו ,ואי שיי לומר 'כי אמר' – שרק חשב .כ מבואר בספר

נתיבי ישורו ,להגר"י לוריא שליט"א חדב"נ הרה"ק הנתיבות שלו זי"ע(.
ד .כעי זה כתב הגר"א )משלי כב יט( עיקר נתינת התורה לישראל הוא בכדי שישימו
ביטחונ בה' .הרה"ק רבי יחזקאל מקאז'מיר זי"ע )תורת יחזקאל תפילות ר"ה( אמר
בביאור נוסח הברכה )ברכת מלכויות במוס דר"ה( ובתורת כתוב לאמר כל התורה הקדושה
נכתבה בכדי לאמר לו ליהודי ,שיאמי בכל לבו ששמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד.

יתרו

באר הפרשה

ç

åéúåàèçî äðòìå ùàø äøåôä ùøåùä úà àéä ìåãâä ïå÷éúä éë ,í"éááåùä éîé
.úãë àì øùà åéúååàúå
äëå .äøåøáå äðúéà äðåîàá 'äá äðåîàä
ãåñé'á äðä éë ,íéøôñá øàáì åøîà
éáø ÷"äøäì úåàøåð åðéöî á"åéë ,ïëàå
÷ñåòä ÷øôä óåñá) àéáä 'äãåáòä ùøåùå
÷éãöä ú÷ãö) ò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö
ì"æéøàä íùî (á"ô á"é øòù ,í"éááåùä éîé éðééðòá
óà Y øúåéá íéù÷ä úåðååòä éë (åð÷ úåà
úëøá úðååëá ãàî øäæé åìà íéîéáù
ìéòåú àìù ùåã÷ä øäåæá åãéòäù íúåà
éøäù ,äæá åøàéáù ùé .ã"ëò ,ïéðäðä
àøåáá äðúéà äðåîàá Y äáåùúä íäéìò
òéãåäìå òãéì àåä ïéðäðä úëøá ïéðò ìë
ïéîàäì ,ïå÷éú .ì"æå ,äìà íâ åð÷åúé íìåò
äçâùäá ìëä àìà íìåòá 'äø÷î' ïéàù øùà àåä ù"áúé àøåáä éë òãååéäìå
íåù ïéàù äîéìù äðåîàá ïéîàäì ,ìòîî äðäðä ïëìå ,íãà éðáì õøàä ïúð
òãé åì òøàéù äî ìëå ììë íìåòá äø÷î àåä åìéàë áùçð äëøá àìá æ"äåòäî
øáãå .åîù êøáúé ïååëî úðååëá ìëäù åúéàî ìëä éë (:äì úåëøá) ä"á÷äî ìæåâ
â"éøú ìëå ,ìëä ø÷éò úîàá àåä äæ äùò àåäå âéäðîå àøåá àåäå êøáúé
òéâäì (úåöò) ïéèéò ÷ø íä äøåúä úååöî úåäîáå .íéùòîä ìëì äùòéå äùåòå
ìëå .êøáúé íùäî ìëäù åæ äòéãéì Y úçà äîã÷äá øàáúé ,æ"éò ïå÷éúä
éîò åëìú íà' äçëåúá àø÷ð úåøéáòä åùøô øùà úùøá íãàä úìéôð ùøåù éë
úåøéáòä éë ,äø÷î ïåùì (æë åë àø÷éå) 'éø÷ íéàá ,áìäå íééðéòä Y éøåñøñ éøú éðä
ïëå ,øãñ íäì ïéàå øãñä ïî äàéöé íä øáã úúéîàá øéëî åðéàùë íãàì åì
úîç' (çë ÷åñô) íù àø÷ð íéùðåòä ìë äî ãîåç áìäù ïéáé ïðåáúîä éë ,äæ
äø÷î ïéàù ïéîàîù äæ éãé ìòå .'éø÷ àåäù åì äîãðù øçàî ÷ø åäòø ãéáù
...úåøéáòä ìë ï÷úîå íéðéãä ìë ÷éúîî íéîùî åðúðù äî úà åîöòá âéùäì ìåëé
éáâ ïë øîàéé ë"åîë ,åì àìå åøáçì
 לא יהיה ל אלוהי אחרי – אבל לנו 'אלוקיåîë äøåú äøñàù äîá íééðéòä úééàø
'קרובי
ìù åçáùù (:çé÷ íéçáæ) àøîâá àúéàù
íéäìà êì äéäé àì' ,(â ë) ïúùøôá äîî åéðéò ïæ àìù àåä ÷éãöä óñåé
å÷ìçáù äìéù ïëùîáù äëæ êëìå) åìù åðéàù
íäù' é"ùø ùøéôå 'íéøçà
ïðéàå íäéìà íé÷òåö ,íäéãáåòì íéøçà éðéòáù êì éøä ,(ù"ò äàåøä ìëá íéùã÷ ïéìëàð
åðéàù øçà àåä åìéàë äîåãå ,íúåà ïéðåò åéìò äøñàù äîá èéáîå äàåøä ì"æç
÷"äøä çéëåä ïàëî ,'íìåòî åøéëî åðéàù øáã åîöòì ìèåðë àåä éøä äøåú
éðá ìù íúáø÷ úà ò"éæ 'úîà éøîà'ä íãàä ùéøùé øùàë ,äúòî øåîà .åìù
íé÷òåö åðà éøäù ,ú"éùä ìà ìàøùé äðúéàä äðåîàä úà áèéä ÷ãä åùôðá
íéäåìà' ïðéàù äàøî äæå ,íéðòðå 'ä ìà åùôðá ï÷úé ,'åøáãá äéäð ìëä'ù ú"éùäá

באר הפרשה

áà úáø÷ë åðéìà åúáø÷ àìà ,'íéøçà
 ïëî øúåéå ïáìהúùâì åðéìò äæë ïôåàáå .
,åðéìà áåø÷ ä"á÷äù úòãì ¯ äìéôúì
 åðì 'äðòð' àåä åéìà íéììôúî åðàùëåו.
éî éë' (æ ã íéøáã) äøåú äøîà ùøåôîå
íéáåø÷ íé÷åìà åì øùà ìåãâ éåâ

יתרו

è

ùøãîá àáåîëå ...'åðé÷åìà 'äë åéìà
)äðéôñá äùòî ,àîåçðú éáø øîà (á ø"áã
äéòñåð ìëå ,íéä éìâ ïéá äòñðù úçà
ãçà éãåäé ãáìî 'íéáëåë éãáåò' åéä
åðúð íéä ééàî ãçàì íòéâäá .äá òñðù
àð äìò åäåù÷éáå éãåäéì úåòî íéøëðä
ìëàî éøáã íùî åðì àáäå äùáéì

ה .צורב אחד נכנס פע אל הרה"ק רבי שלו מבעלזא זי"ע וביקש ממנו עצה אי
להתחזק באמונה בהשי"ת ,והשיב לו תשובה רבת משמעות 'אינ צרי חיזוק,
ל להתפלל' ,וכוונת הדברי ,כי בתפילה מעומק ופנימיות הלב מובטח לו שינצל
מכל צרותיו ,אז יראה עי בעי שה' הוא האלוקי.
הרה"ק מקאצק זי"ע )אמת ואמונה אות כו( פירש במה שנאמר )תהילי פא י( 'לא יהיה
ב אל זר' ,שכאשר עומד בתפילה לא יהיה אצלו הקב"ה בבחי' זר ,אלא יאמי כי
'אלוקי קרובי אליו בכל קראנו' ,וישיח תפילתו מתו הרגשת קירבה ושאזניו
קשובות לתחינתו.
ב'אגרות סופרי' )עמוד  (74מובא מכתב מהגאו רבי עקיבא אייגער זי"ע אשר
בקשו ממנו להעתיר לרפואת 'שרה בת רבקה' ,וכתב 'התפללתי על שרה בת רבקה
ולא נעניתי' ,על כ מבקש לברר שמא נפלה טעות בש החולה שמשו כ לא
פעל בתפילתו להחיש לה רפואה ומזור ,ולבסו נתגלה ששמה 'רבקה בת שרה' –
התפלל ונענה .ומכלל דבריו למדנו ,שהיה פשוט לו לרעק"א שא התפלל הרי היתה
רפואה קרובה לבוא ,כי אי ספק שהתפילה פועלת פעולתה לטוב ,וא לא כ הרי
זה מוכיח שיש כא טעות בש החולנית...
וכ כתב הגה"ק ה'חזו איש' זי"ע )קוב אגרות ב( ועל כול הקניני שא לא עשה
קני לא קנה ,העיקר ,להתרגל שאי צרי שליח ,וכל בר נש בכוחו למצוא טוב על
ידי תפילה ,וה' מתאווה כביכול לתפילת של צדיקי ,התפילה היא מטה עוז ביד
כל אד ,וכל שישי האד מבטחו בו יתבר כ יעלה וכ יצליח .ומכא ,שלאו
דווקא בתפילתו של אותו גאו וקדוש ,אלא כל אחד בכוחו 'לשנות את הנגזר'
בתפילתו ,א א יאמי בכח התפילה כמו שהאמי רעק"א.
ו .רמז ה'רבינו בחיי' בפרשת )כ כ( 'לא תעשו אתי אלוהי כס ואלוהי זהב לא
תעשו לכ' ,וז"ל ,כשאת עומדי בתפילה אתי לא תחשבו בכס ובזהב אשר
עמכ ,שא תעשו כ מעלה אני עליכ כאילו עשית אלוהי כס ואלוהי זהב,
עכ"ל.

é
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éàðñëà' ¯ éãåäéä íäì øîà .äúùîå
éðåîë ,'êìà ïëéäì éðà øéëî éëå ,éðà
,úàæä øéòá 'íéøéëî' éì ïéàå íëåîë
íéøëðä åì åáéùä .êìà ïëéäì òãà ïéðî
'.êîò êé÷åìà êìåä äúàù íå÷î ìëá
íéáåø÷ íé÷åìà åì ùé øùà (áéúë) éøä
êðäù øîåì ìëåú àì ,øîåìë ,'åéìà
êðéà íìåòì éë ,ãáì ïàë àöîðä çøåàë
êì ùé êìúù íå÷î ìëá éøäù Y ãáì
êìäî úàöîðå ,êéìà áåø÷ àåäù íé÷åìà
êðéà íìåòìå (ìåëéáë) 'ä íò ãçé ãéîú
...ããá éãéçé

יתרו
הגבל את ההר  -גדרי וסייגי

øää úà ìáâä' ,(âë èé) ïúùøôá
éë úòãì åðì ùéå ,'åúùã÷å
äøåúä úà ìá÷ì úåðëää éø÷éòî ãçà
ìéáâäìå ,íéâééñå íéøãâ åîöòì úåùòì àåä
ãò ãçå ãç ìë Y äøåöá äîåçá åîöò
ìù íøåàéáëå .âéùäì åãéá ùéù äîë
óåñá éøà úåøåáâ ,äîå ä"ã úåôé íéðô) íé÷éãö
(à"øâä íùá ïë íéàéáî ùé ,íéãîçð íéèå÷éìá øôñä

'úééùò é"òù 'åúùã÷å øää úà ìáâä
 ùåã÷ äùòð íéâééñå íéøãâזìáâä åäæå ,
úåáéáñî øãâ äùò ùåøéô Y øää úà

ז .איתא במדרש )במדב"ר יט ב( אמרו לו לנחש מפני מה אתה מצוי בי הגדרות,
אמר לה מפני שפרצתי גדרו של עול .וביאור כוונתו ,שאלו לנחש ,רואי אנו
שהנ משקיע כל כוח לפתות את בני העול שיפרצו את גדריה וסייגיה – שמא
תוכל לומר לנו מה רווח יש ל בזה כל כ ...ויע הנחש ויאמר ,כי מש הדר
קצרה לכלותו לגמרי ,וכמו שעלתה בידי לפתות את חוה שתפרו 'גדר וסייג' שעשתה
לעצמה – שלא לגעת בע הדעת )שהקב"ה אמר לאד 'אל תאכלו מע הדעת' והיא הוסיפה
לגדור שלא לגעת בע( ומכיוו שנגעה בו נפתחה דרכה והגיעה לעבור על הציווי עצמו...
פע נשאל הגה"ק הגרי"ז מבריסק זצוק"ל ,מדוע מחמיר הרב בכל דבר ועני,
ותמיד הוא מוסי חומרות וגדרי להתרחק ביותר מדבר איסור ,ילמדנו רבינו מה
טע לריבוי חומרות הללו.
ענה הגרי"ז ושאל את שואלו ,הא תסכי הלילה לשכב וליש על גגו של
מגדל גבוה ר ונישא בגובה מאה קומות ,וגגו רחב ידיי בלא כל מעקה וגדר
בשפת הגג ,הרחק משפתו ...ענהו היהודי – לא ,לא ,כי חושש אנכי על חיי...
שאלו הגרי"ז מדוע תחשוש ,מתי נפלת ממיטת בפע האחרונה ,וכ"ש בגג זה
שרחב ידיי הוא ונמצאת שוכב רחוק כמה וכמה אמות משפת הגג .א היהודי
בשלו עמד שעדיי חושש הוא ולא יסכי א תמורת הו רב לישו על ראש הגג.
אמר לו הגרי"ז ,א על הגו הגשמי תחשוש שמא תפול חלילה בהעדר מעקה
בשפת הגג ,על אחת כמה וכמה ,בדבר רוחני שהנשמה תלויה בו ,כמה צריכי
להתקי גדרי ומעקות וכל המרבה הרי זה משובח ,כי גדול הוא החשש פ יפול
הנופל ממנו.
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àé

,äùåã÷ éãéì àåáì íãàì øùôà ,íéâééñå úåéúåàä é"ò ,ùåã÷ êîù àø÷éå øää
úåàì íéîãå÷ä éë ,'øä' úáéúì áéáñù
 äìòî ìù äùåã÷á ùã÷úäìח.
'øå 'ä úåà øçàìå ,'÷å 'ã íä 'øå 'ä
êøã ,çìùá) ùåã÷ä ä"ìùä áúë úåàøåð úáéúì íéìåò íä åéãçéå Y 'ùå 'å íä
'÷'úåìáâä' éãé ìò ÷ø éë åðééäå ,'ùåã
âé úåîù) ÷åñôá (øñåî úçëåú íééç
א אנו נאמר ,א הגרי"ז דיבר על דברי שאי בני אד ממהרי להיכשל בה
ועל עברות הקלות ,מה נעני אבתריה ,כשהמדובר מענייני קדשי אלה ,שאינ דומי
אלא למגדל גבוה מיליו קומות וגגו צר מלהכיל את גופו של אד וא מעקה אי,
שכמעט ולא שיי שהשוכב עליו לא ימצא את עצמו למטה בריסוק איברי ,כאשר
ראינו ושמענו מעשי בכל יו ל"ע ,על אנשי יראי שמי שנגעו בכלי משחית
הלזה ,ולא עבר זמ ארו ,וכבר ראינו נשמת שרופה וחרוכה בתו גו קיי...
ואות המורי היתר לעצמ שנית למצוא בו תועלת לדברי שבקדושה ,הרי ה
נדמי לאותו מעשה שהיה בעשיר שזה דרכו כסל למו לענג עצמו בכל מיני תענוגות
בלא שהכניס עניי לביתו ,והנה אירע שהתקלקלו הדגי ויבאשו ותעל צחנת
השמימה ,ויאמר אותו עשיר למשרתיו עושי רצונו שממש עוו פלילי הוא להשלי
הדגי לפח האשפה ...ובכדי שלא לעבור על 'בל תשחית' מ הראוי להעניקו במתנה
לאחד העניי למע ישביע רעבונו .ואכ מלאו אחר דבריו ונתנו לעני שבגודל רעבונו
לא שת ליבו לסרחו הדגי ואכל ,ובעקבות כ נתקלקלו מעיו עד שהגיע לשערי
מות .כשמוע כ העשיר מיהר לבקרו ולראות בשלומו שהלא 'ידידו' הוא ומלחמו אכל.
כעבור כמה ימי מת העני במחלתו ,ויצא העשיר ללוותו בדרכו האחרונה ,וא פנה
לבית האבלי לנח אות באבל על מות אביה .או אז התפאר העשיר במעשיו
'הנאצלי' ,ואמר לבני ביתו ,הנה ראו נא כי צדק היה בדברי שלא להשלי את הדגי
לאשפה ,כי על יד זכיתי לקיי ארבע מצוות ,צדקה והכנסת אורחי ,ביקור חולי,
הלווית המת וניחו אבלי .וכמה שוטה ורשע הוא ,אשר תחת שיכה על חטא על
מעשיו הנלוזי הרי הוא מתפאר בעצמו כי טוב הוא .וא אנ נענה ונאמר לאות
המצטדקי ב'הוראת היתר' ואומרי כי נית להתפלל באותו כלי משוק ולומר תהילי,
ואפילו אומרי בו את סדר ה'סליחות' ...ובמקו להשלי נבלה סרוחה זו לאשפה
ולקיי מצות ובערת הרע מקרב ,אזי שלו על נפש שצדיקי גמורי ה המקיימי
מצוות רבות 'בדגי' מקולקלי וסרוחי.
ח .שמעתי בש חכ אחד ששאל פע את אחד ממכריו מדוע אינו מגדל זקנו )כי
אביו וזקניו שמרו על הדבר הזה( ,ויענהו ה'מכר' כי רחוק הוא מלהיות 'ירא שמי'
באמת ,ואינו רוצה שיהיה בהנהגתו סתירה בי תוכו לברו ,אמר לו החכ א היו
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,íéúùìô õøà êøã íé÷ìà íçð àìå' (æé
íãàä êéøö äîë äèéáäå äàø ,ì"æå
úå÷çøäå íéâééñå íéøãâ úåùòì ïðåáúäì
ä"á÷ä äðä ,äøéáò éãéì àåáé àìù
íçðé ïô ä÷çøä äùò åãåáëáå åîöòá
ìàøùé åéäù éðôî ,øîåìë .ì"ëò .'åâå íòä

יתרו

'÷íéøöî õøàì íúòãá 'íéáåø
íááåñì ä"á÷ä êøöåä ïë ìò ,äúàîåèìå
åàøé àîù íéøöîî í÷éçøäìå øáãîá
 íøåñì åøæçéå íúåàטùøôî äæ éô ìò .
íåìù íåìù' (èé æð äéòùé) àø÷ã àðùéìá
íåìù íåìù ''ä øîà áåø÷ìå ÷åçøì

אומרי בגמרא 'ברו כתוכו' – כלומר שיש לדמות את החיצוניות לפנימיות ,היה צדק
בדברי ,שהרי ב'תוכו' חסרה ל היראה ולכ א 'ברו' היא החיצוניות אי לה להיות
במעלה יותר מ'תוכו' ,אבל מכיוו שאמרו 'תוכו כברו' נמצינו למדי ,שתחילה יעמיד
את 'ברו' בצורה הראויה )כמנהג אבותי( ,ולאחמ"כ יתייגע להתאי את ה'תוכו' שג
יהיה באופ הראוי.
וכ ייאמר בכל עני ,יעמיד את עצמו ב'גדרי הקדושה' אשר הנהיגו בי קהל
יראי ה' ,וא אינו רוצה להיות 'סותר' את עצמו יעבוד לאחמ"כ לתק את התוכו,
אבל ח"ו מלפרו את הברו בגלל התוכו שעדיי איננו בשלימות הראוי.
בפרשת )יח ג-ד( 'אשר ש האחד גרשו כי אמר גר הייתי באר נכריה ,וש האחד
אליעזר כי אלוקי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה' ,מקשה הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע
)ח"ח עה"ת( למה קרא בנו בכורו בש 'גרשו' ,הלא היה לו להקדי לקרוא ש הראשו
אליעזר לזכר הנס שניצל מחרב פרעה ,ותיר שרצה משה רבינו לחזק אצלו הידיעה
וההרגש שהוא נמצא בי גויי עובדי ע"ז ואינו מתחבר את כלל וכלל ,וכדי להזכיר
זאת אצלו תמיד קרא בנו הראשו בש 'גרשו' שידע כל הזמ שאינו אלא גר באר
נכריה ,ואי לו שו שייכות והתחברות לאותה אר ואנשיה )והדברי נוראי למתבונ,
שהרי מדובר כא במשה רבינו ,וא הוא צרי להזכיר לעצמו בכל עת שלא להימש אחרי אנשי האר,

ומה נענה אנ.(...
ט .הגאו רבי שמשו פינקוס זצ"ל ביאר בטוב טע ודעת על פי מעשה שהיה עמו
שבילדותו הל להשתת בשוה"ט אצל אחד האדמורי" ,ודח עצמו עד שהגיע
לעמוד בסמו למקו ישיבת הרבי ,כל זה היה עד שהרבי נכנס ,כי אז נטלוהו
הגבאי וכעלה ניד שילחוהו מחו לשולח ...ולפתע ,נכנס ילד קט – מיד פינו לו
מקו והושיבוהו בסמיכות לרבי ,לנגד זה לא יכול היה להחריש ושאל את אחד
המסובי מה נשתניתי מילד זה ,אמרו לו 'ילד זה נכדו של הרבי '...אי זה אלא
מפני ש'קרוב' הוא ,כא למדתי 'קרוב' מהו – שבידו לפרו את כל המחיצות ולעמוד
למעלה למעלה ,אמור מעתה ,א השל"ה כתב שהמתרחק מהעבירה נחשב כ'קרוב'
עד כמה יעלה ויבוא זה האיש...
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óåãøà áéåà øîà ÷åñôä úðååë åæå ,íâéùé
ì"ìù ¯ ììù ÷ìçà ,íâéùà êéàå ,âéùà
äúôà íàù ,ùåáì ïåùì íù ú"ø àåä
úåðùì åöøúé íúö÷å í÷ìç ô"ëòù íúåà
ìáà ,íúåà âéùà éàãåá ,äìà íéøáã
. יíéá äîø åáëøå ñåñå åãéá äúìò àì
øåãå øåã ìë éôìë íéøåîà íéøáãä íà
åðøåãá äîëå äîë úçà ìò éøä
íéøåää íéëéøöù úåðåéñðä åáøù åðà
ìò øåîùì ìæøá ìù úåîåç ãéîòäì
íéøãâ çëá ÷øå ,óâðä àåáé ìáì íäéúá
ìáì úåðòøåôä éðôî ñéøúë úåéäì åìà
. יאò"ì äòø úåáøúì íéðáä åàöé
 סיו עשרת הדברות בבי- וכל אשר לרע
אד לחברו כי זה עיקר התורה

ìëå' ä"á÷ä øîà úåøáãä úøùò íåéñá
àáù íé÷éãö åøîàå ,'êòøì øùà
úåøáãä úøùò 'úéìëú' åäæù åðãîìì
øäèéù ¯ äìåë äøåúä ìë ìù äúéìëúå
åøáçì íãà ïéá âäðúé ,åéúåãéî íãàä

äøéáò ùùçî ÷çøúîù éîì Y '÷åçøì
äùòð äæá éë ,íéâééñå íéøãâ é"ò ïååòå
íéâééñå íéøãâ é"ò éøäù ,ä"á÷ä ìà áåø÷
.úåðååòá ìùëäì àìù øîùð
øòáéåà' úåéäì àìù ,äæ ïéðò ììëáå
ãéçéå ãéçé ìëå ,(íëçúî) 'íëç
åéúåáà úåøåñîå éâäðîá åîöò úà øåîùé
íìåò éìåãâ åøãâù íéøãâä êåúáå åéúåáøå
ìëî øåîù äéäé äæáå ,øåãå øåã ìëá
÷"äøä øàéá äë ...'ïîæä éø÷îå éòâô'
úøéùáù ÷åñôä úà ò"éæ àæìòáî é"øäî
÷ìçà âéùà óåãøà áéåà øîà' (è åè) íéä
íâéùéù çåèá äòøô äéä ïéàî ,á"öå ,ììù
ãåñ' åì òãåð éë àìà ,íììù ÷ìçéå
íúùåã÷á ìàøùé åãîò ãöéë 'íéøáãä
åìàâð äî úåëæáå ,íéøöî úååøò éëëåúá
íä åìàå ,íéøáã äùåìù úåëæá àåäå Y
,íùåáìîå íðåùì ,íîù úà åðéù àìù
úà úåúôì ìãúùäì åúáùçî äúéäå
éàãååá æ"éòå ,åæ íëøãî åøåñéù ìàøùé éðá

 סיפר כ"ק אדמו"ר מראחמיסטריווקע – ארה"ב שליט"א שנכנס אליו יהודי שמוצאו.י
מרוסיה )רוסלאנד( ובתו הדברי הזכיר שבכל עת שהותו ברוסיה הל הוא וביתו
 התפעל מאוד הרבי מאותו יהודי שהצליח לעמוד בעוז,בדר התורה והמצוות
 ואמר,ובגבורה כנגד שלטונות הרשע שזממו למחוק כל 'זכר' של יהדות ואידישקייט
 נענה הלה ואמר בפשטות שאי כא, עמדת בעוז במסירות נפש, אה,ליהודי
מסירות נפש כלל אז גאט לאזט נישט טאר מע נישט – שא הקב"ה אינו מרשה
, כל זה היא היא 'אמונה פשוטה' ללא כל התחכמויות, הוסי הרבי...אזי הדבר אסור
בלי שו תירוצי וטענת אונס – רק אז גאט לאזט נישט טאר מע נישט )הובא
.(באמרות טהורות בשלח
 ומכיר אנכי רבי המשקיטי,' משל אומרי ש'התפוח אינו נופל רחוק מ הע.יא
, שכל זה אינו אלא ברוח מצויה, אבל עליה לדעת,סערת לב במאמר זה
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 òåéñå øæò éðéî ìëá åããåòìå åòééñì Y 'äùò'á ïä áåèäå øùéä êøãáיבàì'á ïä ,
אבל ,בשעה שמשתוללת רוח סערה וודאי יעופו התפוחי יתפזרו ויפלו א רחוק
מ הע ...ועיננו הרואות שה'תפוחי' נופלי רחוק רחוק ...ואוי לו לאב היושב שאנ.
יב .מצינו בפרשת עני ה'חסד' במצוות ביקור חולי ,דכתיב )יח כ( 'והודעת לה
את הדר ילכו בה' ואמרו חז"ל )ב"מ ל' (:זו ביקור חולי' .ונביא כא מעט ממילי
מעלייתא בעני זה .בספר 'סודי רזיא' המיוחס לרבי אליעזר בעל הרוקח ז"ל כתב
'הבא לבקר את החולה ידבר על ליבו דברי ניחומי' )הובא בילקוט ראובני ר"פ וירא(.
וז"ל הריא"ז ז"ל )בספר פסקיו למסכת נדרי פ"ד ה"ג אות ב( 'ביקור חולי מ התורה,
שנאמר )במדבר טז כט( 'ופקודת כל אד יפקד עליה' )ומקורו מנדרי לט ,(:ומצוה גדולה
היא שחיי החולה תלויי בו שעל ידי הביקור מיקל מחוליו ,ועוד שעל ידי הביקור
מיעצי אותו על רפואתו ומחזקי אותו ומישבי דעתו וגורמי לו שיחיה ,וא אי
דורש ואי מבקש פעמי שהוא משתעמ ומכביד בחוליו וגורמי לו שימות והרי
ה כשופכי דמי'.
והרמב" ז"ל כתב בספרו הנהגות הבריאות בכתב יד )הובא בעיני למשפט נדרי לט(:
לספר לחולי ספורי משמחי שירחיבו את נפשו וירחיבו את לבו ,ולחדש חידושי
שיסיחו את דעתו ויצחק עליה מה  -הוא וכל חבורתו ,ויבחרו לשמשו ולעמוד לפניו
מי שישמח בו ,כל זה מחוייב בכל חולי'.
עוד כתב ש 'החולה ישוחח ע אשר שיחתו נאה לו ,וזה הראוי ביותר ,כלומר,
השיחה ע האד שהוא דורש בשיחתו ,ה בכלל דבוריו המעדני והמנעימי ,ה
בכלל שכלו השנו קלות דרכי מחשבותיו ,כי כל זה מרחיב לב ומפיח את המחשבות
הקודרות'.
וב'סדר היו' כתב ,וז"ל' ,וביקור חולי אע"פ שהיא ג כ גמ"ח ,אפילו הכי היא
ג כ גדולת הער כמו שאחז"ל )נדרי לט' (:ביקור חולי אי לו שיעור' ,והעני הוא,
כי גומל חסד ע הגו וע הנפש ,שלפעמי משיב נפשו של אותו חולה בטוב
טע ודעת אמריו ,ודבריו דברי פיוס ורצוי וחיזוק לסומכו על ערש דוי ,ובעינינו אנו
רואי העני הזה ,כי לפעמי אד נכנס לבקר את החולה ויושב עמו שעה או ב'
ואומר החולה עצמו נחמתני נחמתני החזרת נשמתי בי ואנו רואי שהקל מעליו חליו.
הובא בספה"ק שסגולת מצות ביקור חולי ,שהמבקר לא יהיה לו ייסורי ומחלה
זו ,ומקור הדברי הוא כדאיתא בגמ' )נדרי לט' (:וא ביקר מה שכרו ,מה שכרו
כדאמר ניצול מדינה של גיהנ ,אלא מה שכרו בעוה"ז 'ה' ישמרהו ויחייהו ואושר
באר ואל תתנהו בנפש אויביו' )תהילי מא –ג( ,ה' ישמרהו מיצר הרע ויחייהו מ
היסורי וכו'.

באר הפרשה

יתרו

åè

òåðîì ,åùééáì àìå åãåáëá øäæäì 'äùòú
 åäã ìë øòö 'éôà åðîîיגúéìëú ìëù ,øîåìëå ,('øúë' ïéðîì åéãçé åôéñåäù ùé .
úåéäì íãàä úà àéáäì úååöîä â"éøú â"éøú ùéù (äðåùàø äåöî ,â"îñ) òåãéä é"ôò
 êòøì øùà 'êòøì øùà' ãò úåøáãä úøùòá úåéúåàידäðåô åúåäî ìë úåéäì ,
úååöîä â"éøú ìò æîøì ,ììëá ãò àìå
 åäòø éëøöá úððåáúîåטו.
)íéîéìùîå çð éðá úååöî 'æ ãâðë úåðåøçàä úåéúåà 'æå

בספר 'חוט המשולש' מביא מעשה ,הגביר הבארו ר' שמעו וואל רוטשילד
היה מיודד ע בעל הכתב סופר ,בעת היות במקו המרפא היו השניי נפגשי,
והיה הבארו רוטשילד מתעכב עמו כדי לשמוע מפיו דברי תורה וחכמה.
פע שינה הבארו ממנהגו והזדרז לקצר את מפגשו ע הכתב סופר ,תמה הכתב
סופר לפשר העני ,השיבו הבארו היות וראיתי שהרב אינו בקו הבריאות מיהרתי
להיפרד ממנו לשלו ,והוסי ואמר חז"ל דורשי )ב"ק ק (.ילכו  -זה ביקור חולי,
ומרמזי בזה חז"ל כי לפעמי שהמבקר את החולה מכביד ומקשה עליו בעצ ביקורו
ה מפאת חולשתו וה משו שהחולה אינו רוצה שיראוהו במצבו הירוד וכדו' במקרה
כזה מצוה על האד לקיי את ה'ילכו' ,ללכת ולא להתעכב אצל החולה ואדרבה על
ידי ילכו מקיי מצות ביקור חולי )הכתב סופר היה מקלס את הדברי ומוסר בשמו של הבארו(.
יג .ויזכור דברי רש"י בפרשת דכתיב )כ כג( ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר
לא תגלה ערות ,וכתב רש"י )שא תעלה במעלות( נמצא שאתה נוהג בה מנהג
בזיו ,והרי דברי קל וחומר ,ומה אבני הללו שאי בה דעת להקפיד על בזיונ,
אמרה תורה הואיל ויש בה צור לא תנהג בה מנהג בזיו ,חבר שהוא בדמות
יוצר ,ומקפיד על בזיונו ,על אחת כמה וכמה...
יד .הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר זי"ע אמר פע לחסידיו ,דעו לכ שא ממהר
אד לבית המדרש להתפלל ולומר כל נדרי בערב יו הכיפורי ,ותו כדי
הליכתו ניגש אליו יהודי ורוצה לשפו לפניו את כאב לבו על צרותיו הפוקדות אותו
ולקיי דאגה בלב איש ישיחנה ,חלילה לו מלעצור בעד היהודי בכדי למהר לכל
נדרי .כי הלא כל מהות כל נדרי ומהות יו הקדוש הוא הרי תשובה שלימה ,ותשובה
מה היא ,לקיי ואהבת לרע כמו בהידור ...כי זה כל האד.
בדר זו ביארו את הכתוב )משלי כז יט( 'כמי הפני אל פני כ לב האד אל
האד' .כי כדי לראות את דמותו נשקפת במי ,יש לאד להתכופ מעל גבי המי.
כ לב האד אל האד  -בכדי לקיי 'ואהבת לרע כמו' כראוי יש להתכופ
באהבת רעי אל הזולת ולא להתנשא עליו.
גדול כח האחדות לעמוד בפני היצר הרע ,וכפי שביאר הגרעק"א זי"ע ש'ההר'
הוא היצר הרע הנקרא 'הר' )סוכה נב (.וזהו מה שנאמר בפרשת )יט ב( ויח ש

æè

באר הפרשה

è"éáîä áúë
úåðåùàøä úåøáãä úùîç äðä
úåçåìä éðùî ïéîéä 'çåì'á åáúëðù
Y íå÷îì íãà ïéáù úååöîî íéøáãî
úåøáãä øàùå úáù ,êì äéäé àì ,éëðà
åìéàå ,åðå÷ì åðéá íîéé÷ì íãàä ìòù
ïéá'î íéøáãî úåðåøçàä úåøáãä úùîç
.'áåðâú àì'å 'çöøú àì'ë 'åøáçì íãà
ïéá ìù úåøáã éë äàøé ïðåáúîä äðäå
)(á"éô úåãåñéä øòù íé÷åìà úéá

יתרו

úååöîä åìéàå ,äîä úåëåøà íå÷îì íãà
íéøîà øöå÷á åøîàð åøáçì íãà ïéáù
'úåçåìä éðùù øçàîå ,àì åúå 'áåðâú àì
éë øîåì êøèöð ,åéä íìãåâá íéååù
úåìåãâ úåðåøçàä úåøáãä ìù úåéúåàä
íòèå ¯ ,úåðåùàøä úåøáãî äáøäá åéä
áåéç ìëì øëéðå äàøð àäéù éãë øáãä
,åøáçì íãà ïéá Y åìà úåøáãá úåøéäæä
 íå÷îì íãà ïéáá øäæðù äîî øúåéטז,

ישראל באגודה אחת ,כנגד ההר – זהו הכח נגד היצר הנדמה להר
אבות בש הרה"ק רבי משה מקאברי זי"ע(.
טו .ומה רב טוב הצפו למי שאינו עומד על מידותיו ומוותר משלו .כדאיתא בזוה"ק
)הקדמה ב :הובא ב'אור החיי' הק' בראשית א א ,בפי' הי"א( ,וז"ל .עוד יתפרש תיבת
בראשית על דר אומר ז"ל )הקדמת זוהר ב'( כי בשעת בריאת העול נכנסו האותיות
לפני הבורא ,נכנסה ת' ואמרה לפניו רבונו של עול רצונ לברוא בי העול ...ואת
כול השיב ה' כי אינו חפ לטע האמור בדבריה לכל אחת ואחת ,עד שנכנסה
בי"ת וקבלה וברא בה העול דכתיב בראשית ,אל" שתקה )א שראתה שהאות שלאחריה
עולה לגדולה והיא נשארת מאחור – בקטנותה( ,אמר לה הקב"ה אל" למה את שותקת...
את תהיי ראש לכל האותיות ...וממנה התחילו את עשרת הדברות ' -אנכי ה' אלקי'
)פרשת כ ב( .מכא שמדת הוויתור משתלמת לבסו ,וא א לפעמי נדמה בעיני
האד שירוויח על ידי השמעת טענותיו ותביעת זכויותיו ,או לכה"פ עליו להשיב
לחבירו מנה אחת אפיי ללמדו לקח ...א האמת אינה כ ,ואדרבה בשכר השתיקה
במקו שיש לו זכות הדיבור זוכה להתעלות ולהיות לראש.
טז .חידוש נפלא מצינו ב'ספורנו' )כ יב( שדברי הכתוב למע יאריכו ימי במצות
כיבוד אב לא קאי רק על מצוה זו ,אלא על כל החמש דברות ראשונות שקדמו
לה ,ובכול השכר 'למע יאריכו ימי' בעול הבא – בעול שכולו ארו )קידושי
לט ,(:ומסיי בזה"ל ,אמנ החמשה דברות האחרונות ,וה שלא נזיק לאד בגופו
בכבודו ובממונו במעשה בדבור ובמחשבה ,ה אזהרות ששומרות מהעונש בעול
הבא ובעול הזה ,עכ"ל .ומפורש בדבריו ששכר ועונש על מצוות שהבי אד מקו
הוא בעול הבא ,אמנ במצוות שבי אד לחברו הרי נפרעי ג בעול הזה
ומידה טובה מרובה .וכ מבואר בחז"ל )תוספתא פאה פ"א ה"ב( שעל עבירות שבי
אד לחבירו נענשי בעול הזה.
)וכ הוא בתורת

æé

יתרו

באר הפרשה

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

.'åøáçì íãà ïéá' àåä íéø÷éòä ø÷éò éë
äúìéçú äøåú' (.ãé äèåñ) ì"æç åøîà øáëå
.' יזíéãñç úåìéîâ äôåñå íéãñç úåìéîâ

ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä éøáã ïéòëå
é"ùøá àúéàã ,(ïúùøôá äãåäé éèå÷éì)
ïäî ãçàå ,åøúéì åéä úåîù 'æù (à çé)
úçà äùøô øúéù íù ìò ,'øúé' àåä
.(àë ÷åñô) 'åëå 'äæçú äúàå' Y äøåúá
éøáã úìéçú ïàë àì éøäù á"ö äøåàëìå
øîàéå' áéúëãë ï"éæ ÷åñôá àìà ,åøúé
øùà øáãä áåè àì åéìà äùî ïúåç
øîåìù äéàø ïàëî àìà ,'äùåò äúà
äúà øùà øáãä áåè àì' åäòøì ùéà
,'äøåúá úçà äùøô' ììëá íðéà 'äùåò
åäòøì åúøæòá àìà åðéà åúåáéùç ìëå
ò"éæ áåìòìî î"îøä ÷"äøä øàéá æ"éòë
.ùòîáå äáåè äöòá
ïúîäåæ ä÷ñô éðéñ øäá åãîòùëù
áåù äæë áöîáå ,òøä øöé íäî ìèáå
øáë éøäù ,íúãåáòá ä"á÷äì õôç ïéà  עיקר חשיבות האד שבקרבו- כפה עליה הר
שוכ יצר והוא מתגבר עליו
íéëàìî úåááø éáø ìòîî íéîùá åì ùé
,òøä øöé íäá ïéàù íéðôåàå íéôøù ,'øää úéúçúá åáöééúéå' ,(æé èé) ïúùøôá
íäá ïéà íà äèî éàåøáì íâ êøöð åðéàå éáø ùøã (.äô úáù) àøîâáå
øöéä àåä øä íäéìò äôë ë"ò ,òøä øöé äôëù ãîìî àñç øá àîç øá éîéãáà
øéæçäù øîåìë ,(.áð äëåñ) 'øä'ì äîãðä '÷äå ...úéâéâë øää úà íäéìò ä"á÷ä

 כי על עבירות,וכ היה מרגלא בפומיה דהרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע
 ומש באי רוב הצרות,החמורות ש'בי אד לחברו' נפרעי מ האד בעול הזה
 וכל הגהנו בעול העליו אינו,והייסורי ומכאובי הקשי שסובלי בהאי עלמא
.'אלא על עוונות של 'בי אד למקו
 דדר הרוצה לבדוק את ה'ספר' מה טיבו יעיי בתחילת, הגר"א מווילנא זי"ע אמר.יז
 כמו"כ בספר התורה הזה נבי מעלת,הספר ובסופו ומזה יבי טיבו וטיב מחברו
.מדת גמילות חסדי ממה שפתחה תורה וסיימה בגמילות חסדי

çé

באר הפרשה

יתרו

 äðåùàøáë òøä øöéä úà íäìיחøåòéù àìì úåìòúäì íãéá ïë íâ ùé äæáå ,
úáù] òøä øöé íäì ïéà íéëàìîä ë"àùî) ìåáâå àäé äúòî éë ,äîå÷îì íúìòî äøæç
íäá ïéà 'äéìò' óà ë"à ,'äìéôð' íäá êééù ïéàå [.èô
 íçìäì äîáå éîá íäìיט.
äàøù åøúé äðäå .('íéãîåò' íééåø÷ íä ïëìå
åìòúäå åìòù ìàøùé ìù íúìåãâ úà ä"ã ïúùøôá) ò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä
úà äàø óàå 'óåñ íé úòéø÷'á õ÷ àìì ùéøá é"ùø éøáãá øàáî (òîùéå
øùà Y '÷ìîò úîçìî'á ë"îçàì íúìéôð úòéø÷ ,àáå òîù äòåîù äî' äùøôä
áðæéå (íù é"ùø 'éôë äàîåè ïåùì) êøãá êø÷ èå÷ð äæ ììëã ,'÷ìîò úîçìîå óåñ íé
,(çé äë íéøáã) êéøçà íéìùçðä ìë êá ÷åîò ÷åîò ìåôéì åãéáù éî ìë ,êãéá
úåìòì ìàøùé éðá íéøåîà äúòù ïéáä ,äìòî äìòî ìéôòäì çë íâ åãéá ùé
øäéî ïë ìò ,øåòéù àìì áåù úåìòúäìå éëàìîî ìàøùé íéìåãâ àîòè éàäîå
íò êåúáå äðéëùä ìöá óôåúñäì àåáì íäáù øîåçä ãöî éë ,(.âö ïéøãäðñ) úøùä
àìéîî ,äèî äèî å"ç ìåôéì íéðëåñî íä
÷ äøåúä ìá÷ìå ùåãכ.
יח .בפרשת )יט ב( 'ויח ש ישראל נגד ההר' ,וברש"י ,כל מקו שאתה מוצא נגד
פני למזרח' .מתאמרא בש הרה"ק מקאצק זי"ע 'כל מקו שאתה מוצא נגד'
– שעומדי לנגד מפריעי המונעי אות מעבודת ה' ,הרי"ז סימ מובהק ש'פני
למזרח' ,כלומר שהנ הול בדר הישר והטוב.
יט .וצרי לדעת כי יצרו של אד מתגבר עליו בכל יו ,וא א נצחו היו לא
ירגיע את רוח המלחמה אשר הבעיר בקרבו ,כי היצר אורב עליו ומבקש להפילו
ג באותו דבר שכבר ניצח אותו אמש ותמול שלשו.
כ הביא בספר 'יד יוס' )ד ס"ו אות ע"ה( בש אחד מידידו שראה בעצמו בכתי"ק
של כ"ק מר הגה"ק רבי יעקב אריה מראדזימי זצוק"ל ,לפרש מה שנאמר בסו
הפרשה )כ כג( 'ולא תעלה במעלות על מזבחי' ,שהנה העולה בסול ,אזי בכל שליבה
ושליבה שהוא עולה רגליו עומדות על יסוד מוצק ואי כ"כ סכנה שיפול אחורנית,
לעומתו העולה במדרו משופע ותלול לראש ההר הרי בכל רגע ורגע יכול הוא
להתדרדר לאחוריו ,כי אינו עומד בשתי רגליו על קרקע ישרה וחלקה .וכנגד זה
דיבר הכתוב 'ולא תעלה במעלות על מזבחי' – אל תדמה בנפש שהעלייה במדרגות
העבודה משולה היא לסול שעולי בו במעלות שכבר אי סכנה שישוב לאחוריו,
לא כ ,אלא העלייה בהר ה' נמשלת היא לעולה במדרו ולא ב'מעלות' ,שהרי היצר
הרע מנסה בכל עת להפילו שוב ושוב ,על כ יחזיק לעול במלחמת קודש זו.
כ .ואי הקב"ה מבקש מהאד אלא שיעשה לפי כוחותיו ,וא יעשה כ אזי הקב"ה
ישלי לו את השאר .כ ביארו צדיקי )רמתיי צופי( בדברי רש"י דלעיל 'מה

באר הפרשה

ïéøáà÷î ÷"äøä øîåà äéä ,øúåéá
éë (äùîå ä"ã úåáà úøåú) ò"éæ
ìà ùâéð äùîå' (æé ë) äøåú äøîà
'ìôøò' úáéú ,'íé÷åìàä íù øùà ìôøòä
äìéôð åðééä 'ìàô¯ôàøà' ïå÷éøèåð

יתרו

èé

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
 øúåéå øúåé úåìòúäìכא.

שמועה שמע ובא ,קריעת י סו ומלחמת עמלק' ,וביארו ,שהכוונה ,איזו שמועה
שמע יתרו שממנה הבי והרגיש שיש בכוחו להיות מבני ישראל ,ושיוכל לעמוד
בקיו כל התורה כולה ומצוותיה ,אלא ששמע קריעת י סו ומלחמת עמלק ,שאי
חפ הקב"ה בנצחו על היצר אלא כל רצונו הוא המלחמה בו ,וכל יסוד היהדות
הוא המלחמה התמידית ע היצר הרע ,על כ אמר ,א זה עיקר התורה כולה ,א
אני אוכל עמוד להיות נמנה כחלק מבני ישראל ,להילח ע יצרי ,שא א אי
בי כח לנצחו ,מכל מקו יש בכוחי לעמוד בקשרי המלחמה.
והעיקר שלא יתייאש ,ישמח ויגל במתנת גורלו – ג ברוחניות ,וכמו ששמעתי
לבאר במה שנאמר 'ולא תעלה במעלות על מזבחי' ,שהנה העולה במדרגות הסול
הרי כל עלייה ועלייה ניכרת היא ,שמקוד עמד במדרגה נמוכה יותר ועכשיו עלה
ונתעלה ,לעומתו העולה ב'כב 'Łכמעט ולא ניכר ההבדל בי פסיעה לפסיעה ,ואמר
הקב"ה לישראל 'אל תעלו במעלות למזבחי' איני מבקש מכ עליות גדולות ,אלא
'עלו בכב ,'Łכי כל 'פסיעה' שאד עושה עבור הקב"ה יש לזה חשיבות רבה אצל
אבינו שבשמי .וממילא אל יתייאש לומר אי בכוחי לעשות הרבה ,כי אי הקב"ה
מבקש ממ אלא לפי כוח ומצב ,וא ביד לעשות רק פסיעה קטנה – זו היא
חובת עתה ,וא כה תעשה הרי ישמח ה' במעשיו )בעני אחר פירש ב'פרדס יוס' ,שבא
הכתוב ללמד לאד לעשות פסיעות שאינ ניכרות – כי העיקר הוא 'והצנע לכת ע ה' אלוקי'(.
בעי"ת בני ברק יצ"ו מתגורר יהודי ירא ושל ,אשר לפרנסתו נוהג בטעקס"י
)מונית( ,לפני שני זכה והסיע את הגה"ק ה'סטייפלער' זי"ע ,תו כדי הנסיעה התאונ
בפניו כי טרדת הפרנסה מונעתו מלימוד התורה ,באמרו כי לאחר שהוא עמל כל
היו מבוקר ועד ערב כבר אינו הול אפילו לשיעור תורה אחד ,ביודעו כי ממילא
מיד כשיתיישב על מקומו תחטפנו שינה .אמר לו הגה"ק דע ל יהודי ,שבא תל
לשיעור בערוב היו ,אזי אפילו א יעצמו שמורות עיני ותירד ,תקבל את שכר
משל כמו שהיית שומע את כל השיעור כולו ,כי משמיא אי דורשי מאד
שיעשה כי א כפי יכולתו ,ואת השאר משלי ל הבורא.
כא .הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע היה עוסק יומ ולילה בפדיו שבוי להציל
אחינו בני ישראל מיד ה'פריצי' שהיו משליכי את ה'מושקעס' )היהודי שהיו
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יתרו

âéùäìå ìá÷ì íééåàø åéä êøãä çøåèå ò"éæ 'äçîù áì'ä ÷"äøä øàéá êëå
øäá äìòî äìòî úåìòì ,äøåúä úà íëúà àùàå (ã èé) áéúëã ïúùøôá
,éìà íëúà àéáàå íéøùð éôðë ìò
.åùã÷ íå÷îá íå÷ìå 'ä
ãåò' (ùãå÷ä ïåùìì íâøåúî) ïúðåé íåâøúáå
 ìò íëúà éúéìòä íéøöîî íëúåéäáוקידשת היו ומחר  -קדושת האד בלבו
ובשמירת המחשבה
ùãå÷ä íå÷î ìà íúàáå ,íéøùð éôðë
êì äùî ìà 'ä øîàéå' ,(é èé) ïúùøôá ,çñôä ïáø÷ úà íù êåøòì ùã÷îäå
,'øçîå íåéä íúùã÷å íòä ìà
äøåúä úà ìá÷ì íëúà éúáø÷ä íùîå
úåãäéä ãåñéá ìåãâ ÷åæéç åðãîì ïàë øáë íà ,äåîúì ùé äøåàëìå .'äùåã÷ä
øàéá .éãåäéä ùéà ìù 'åééç úùåã÷' àåäå úéáä øä ìò íéìùåøéá íäéìâøá åãîò
à"èå÷ì) ò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä äá íäá íéé÷ì äîéøöî ä"á÷ä íøéæçä òåãî
åúåà ìáìáîå íãàä ìà àá øöéä éë (àé íù íøéàùä àìå ,'íéøöî úàéöé' áåù
úãåáòá ìéçúú øçîä íåéî ¯ åééåúéôá ìò ùáãå áìç úáæ õøàá íéáùåé úåéäì
.êáöîá øàùú äúò úòìå ,éåàøë 'ä õøàá äøåúä úìá÷á Y úåçåðî éî
äðòú Y íåéä íúùã÷å äøåú äøîà æ"ò äëøã àéä êë àì éë ,ïàëî àìà .ìàøùé
ùã÷à íåéä ,'ïåùì ì÷ùî' åúåàá êøöéì 'äøåúä úà ìá÷ì' øùôà éàå ,äøåú ìù
 éàøåáì áø÷úàå éîöò äòéâé éãé ìò ÷øå ,úçðå äáåù êåúîכב...äàøð Y øçîå ,
שוכרי מה את בתי במזיגה( ,פע אחת התברר לו לאחר שפדה את השבוי ,שה'שבוי'
שפדה אינו צדיק אלא גנב הוא שנתפס בגנבתו ,והצטער הרמ"ל על הזמ והכוחות
שכילה עד שהצליח לפדותו כי לא ידע הא היה זה 'מצוה' א לאו ...ונמל בדעתו,
שהרי אמרו חז"ל 'מצוה גוררת מצוה' ,וזאת יהיה לו לסימ ,א יזדמ לפניו מיד
דבר מצוה ידע שג אותו פדיו למצוה יחשב ,ואכ ,מיד נקלע לפניו עוד עסק של
פדיו שבוי ,א שוב נתברר לאחר מעשה שהלה גנב ...על כ ,חשב בלבו – לכה"פ
אחזירנו לדר המוטב ,והחל מדבר על ליבו הנה ראה עד היכ הגעת ע"י גניבותי..
הרי מחמת הושלכת לבור צלמות וכמעט שהגעת לשערי מות ...אמר לו הגנב ,מה
קרה ....אדארעכפאל) ...נפילה – שנתפסתי בגניבתי על ח( ,נו ,ממשיכי הלאה ....ה אמת
שהפע נכשלתי ותפסו אותי בשעת מעשה א שוב אמשי בשלי בתקוה שבפעמי
הבאות יצליח זממי בידי ,ולא אירע מאומה מכ שנופלי ...אמר הרמ"ל כל מעשה
זה לא בא אלא ללמדני שלא להתרגש מ'נפילות' ,אלא להתחזק ולהתחדש כאילו
לא אירע כלו.
כב .דורשי רשומות רמזו בפסוק )יט ה( 'והיית לי סגולה' כי צורת נקודת סגול היא
משתי נקודות בשורה העליונה ,וה מרמזות לשתי עיני ,ותחתיה נקודה אחת

באר הפרשה

ìù ùåã÷ä åøåàéá ,íéøáãì íéøáåç
êìîéìà éáø éáøä ÷"äøä
éøáã ìò (çð 'øô êìîéìà íòåð) ò"éæ ÷ñðò'æéìî
ä"á÷ä øîåàä ìë' (ã æñ ø"á 'éòå .ð ÷"á) ì"æç
øîåàä ìëù ,åøåàéáå .'éäåòî åøúååé ,ïøúåå

יתרו

àë

¯ åéúåðååò ìò åì øúååé ä"á÷äù äöåøä ìë
èòî øúååé ¯ éäåòî øúååé åúöò ,åéòùôå
úà ùã÷éù ,øîåìë ,åéòî éðá úàðäî
íìåò éâåðòúå äéúùå äìéëà úùåã÷á åîöò
 åëøö éôëî øúåé íäá ùîúùé àìå äæäכג,

הרומזת לפה ,וזה מה שהקב"ה מבקש מ האד 'והיית לי סגולה' ש'סגול' זה
יתנו לו – על ידי השמירה עליה.
עוד נלמד בפרשת אודות קדושת דיבור ושמירת הלשו ,שנאמר בפרשת )יח כא(
'אנשי אמת' ,וברש"י ,אלו אנשי הבטחה .איתא בספר בית פינחס לבעל הפתחא
זוטא לפרש על פי מה דאיתא שהנזהר מלדבר דיבורי שקר ומקיי ככל היוצא מפיו
זוכה הוא שדבריו וברכותיו יתקיימו ותפילותיו ייענו ,וכ העמיסו בלשו הפסוק )במדבר
ל ג( 'לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה' ,שמי שאינו מיחל דברו זוכה שכל היוצא
מפיו יעשה ,היינו כל ברכותיו ובקשותיו בתפילותיו .ובזה יבואר ג מה שפירש רש"י
אנשי אמת אלו בעלי הבטחה  -שיכולי ה להבטיח שהרי דבריה יתקיימו.
וכ אמרו בגמרא )שבת פו (:על הפסוק בפרשת )יט א( ביו הזה באו מדבר סיני
 יומא קמא לא אמר להו ולא מידי .ומבאר הרה"ק ה'לב שמחה' זי"ע )פרשת במדברתש"מ( דהוא עני של הכנה לתורה מלה בסלע שתוקא בתרי על ידי שתיקה שיהיה
פה נקי ופה קדוש.
כה ביאר הרה"ק מרוז'י זי"ע )עירי קדישי( את האמור בסו פרשת )כ כא( 'מזבח
אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עולותי ואת שלמי' ,שבא הכתוב ללמדנו את
הדר אשר נוכל ג בימינו אנו לעשות מזבח לה' ולהקריב עליו קרבנות ,והוא על
ידי 'אדמה' – מלשו דומיה ושתיקה )וכמו 'ל דומיה תהילה' ,תהילי סה ב( ,שהבול פיו
וסוגרו מלדבר דברי אסורי או מלהשיב לרעהו הרי בזה מקיי הוא בעצמו 'וזבחת
עליו את עולותי' – שמקריב הוא קרב כליל להשי"ת ,ולא עוד אלא שעי"ז זוכה
להשיג את השלמות ,וכמו שנרמז במה שאמר 'ואת שלמי'.
כג .ולא יהיה חלילה בי אלו שהמליצו עליה ,שה יושבי בסוכה ,א מכיוו
שראש ורוב מונח בתו הקערה נמצא שאוכלי מחו לסוכה ...הגה"צ רבי
אהר כה זצ"ל בעל ה'בית אהר' על הש"ס ,היה מתלמידיו של הרה"ק רבי אהר
ראטה זי"ע )אשר כידוע עורר רבות בעניי עבודת האכילה בקדושה ובטהרה וא חיבר על כ את
ספרו הק' שולח הטהור( .פע פנה ר"א אל הגה"ק ה'חזו איש' זי"ע וביקש מעמו
עצה ותושיה אי להתגבר על תאוות האכילה ולא לאכול אלא כפי צורכו ובמתינות.
אמר לו החזו"א ,טבע הטביע הקב"ה בבריותיו שא"א שירצה האד שתי רצונות
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íåçø ì÷å ,íé÷åìà éðéòá ïç àöîé æ"éòå
 äååòä øùà ìë ìò åì ìçîé ïåðçåכד.
úåé÷ðá åúáùçî úà øåîùì ø÷éòäå
íéøáãäå ,äøäèå äùåã÷á
øôñ' ìù åøåàéáë ,ùôð ìëì íéååù
úååöî úåäî øåàéáá ïúùøôá êåðéçä

יתרו

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

שווי בחוזק תאוות ,וא יש לו כמה רצונות חייב להיות שאחד מה חזק ותקי
יותר מחברו .על כ עלי לחזק בלב את הרצו הטוב ללימוד התורה הקדושה
ותתאווה באהבת בורא עד שרצו זה יגבר על רצו האכילה .וסיי החזו"א ,בטוחני
שהגה"ק בעל 'קצות החוש' לא היה מרגיש טע בקוגל שאכל ,מרוב חשקו ויגיעתו
בתורת ה' תמימה.
כד .סיפר הסבא מנובהרדוק זצ"ל ,שפע תפס שוטר אחד גנב בשעת קלקלתו,
מיד אסרו בזיקי ובכבלי ברזל ונטל אותו בדרכו לבית האסורי )בימי הה
היה השוטר כובל ידו אחת ,ובשני כבל את ידו של הגנב וממילא לא היה יכול לברוח( ,בהיותו בדר
עבר הגנב בשכונת מגוריו וכל מכריו וקרוביו הביטו עליו בבוז על שנכשל ועשה
מעשי אשר לא יעשו ,מכיוו שלא היה יכול לסבול את צער הבזיונות החליט
לעשות מעשה ,במקו שהשוטר יל לפניו והוא ישרו רגליו אחריו התקד ור
לפני השוטר ועשה עצמו כמובילו לבית האסורי ,והחל גוער בו – מדוע אינ
ממהר לבוא אחרי ,והוכיחו על המעשי הנלוזי אשר עשה ,לעומתו השיב השוטר
שלא כ הוא ,אלא אני המוביל אות לבית האסורי על מעשה הגניבה שעשית,
וכ התווכחו ביניה ותושבי העיר לא ידעו למי להאמי ,עד שהגיע חכ אחד
ושאל אות למי משניה יש את המפתח לפתוח את האזיקי ומזה ידעו מי השוטר
ומי העבריי ,ובזאת התכוו הסבא לומר בדר מוסר ,שלפעמי כובש היצר הרע
את האד עד שנראה שהוא שולט עליו לגמרי ח"ו ,אבל על האד לדעת כי היצר
מנסה להפו את הקערה על פיה שירגיש האד שהוא אסור באזיקי היצר ,ובאמת
אינו כ כלל וכלל ,אדרבה ה'מפתח' להצלתו נמצאי בידיו ולא בידי היצר ,אמור
מעתה שהוא 'בעל הבית '...ובידו להתנתק מה ברגע שהוא מחליט לעשות כ,
וממילא ירד ויתבטל כל כוחו של היצה"ר ויוכל לעלות מעלה מעלה.
כה .הרה"ק ה'בית הלוי' זצוק"ל )בפרשת( תיר בדר משל לשאלה זו ,במשל למי
שהבעיר בו יצרו 'אש זרה' לאיזו תאווה .יצא הלה לרחובה של עיר והחל
לרדו אחר תאוותו להשיגה בעודו מתבוסס בשלג ובכפור העז ,תו כדי מרוצתו
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יתרו

âë

úëñîá íéîëç åçáùù 'áåè áì' ïééðò íéòøä íéùôéèä éúìåæ åúåà åøîàé àìå ,ïë
.ì"ëò ,(è á) úåáà
íãàä ãéá íðîåàä éë ,íúåùôðá íéàèçäå
ìëî åéúååàúå åéúåáùçîå åîöò òåðîì
 áø÷ìå ÷éçøäì åúòãå åúåùøáå ,äöøéù äîכל ישראל יש לה חלק בתורה – אפילו מתו
מ"ט שערי טומאה
øåñî åáìå .åðåöøë íéøáãä ìëá åöôç
ùåã÷ íò úåéôá úàø÷ð åæ ùãå÷ úáù øùà íùäå ,åðèé õåôçé øùà ìë ìò åãéá
éøãç ìë ùôåç ,úåîåìòú ìë åìâð åéðôì
'ïë åîùëå 'äøåúä úìá÷ úáù
'ïîæä úà úøøåòî äàéø÷ä' éøäù ,àåä äðè÷ úçà ïéà ,áìå úåéìë äàåø ïèá
àé àá 'øô ÷éãö éøôá àåä ïëå ,äú à"ç ÷"ùù) úåáùçî ìëî äòø åà äáåè äìåãâ åà
åðúùøôá éðéñî äøåú úìá÷å ,('äæåç'äî ãâðî úøúñð àìå åðîî úîìòð íãàä
íéööåðúî åæ ùãå÷ úáùáå .äéåðù àéä ,íááìá åðåöø éøáåòì í÷ð áéùé ,åéðéò
åááìá äøåúä úìá÷ ãîòîî äøåà éöåöéð íéðôîä åéáäåàì íéôìàì ãñç øöåðå
íåéä äæ ìâåñîå ,ìàøùéî ãçà ìë ìù íãàì áåè ïéàù .íúåáùçî íúãåáòì
 ùãçî äøåú ìá÷ì àéä éë ,äëæäå äáåèä äáùçîä åîëכוìù äáåè äìá÷á ,
 äùåã÷ä äøåúä ãåîéìכז.
äîåãä éôì åäæå ,ïôåñå íéùòîä ìë úéùàø
החפוזה החליק על גבי הקרח והחל להתדרדר אל עבר תהו נשיה וכמעט כפסע
בינו ובי המוות ,ברגע האחרו נבל על ידי חפ כלשהו וחייו נתנו לו בנס .עתה
א נשאל את פיו הא באות רגעי איומי כשהייתה התהו פעורה תחתיו ג
אז בערה בו אש היצר ...הרי בוודאי יענה הלה ,באות הרגעי לא עלו על דעתי
לא מחשבות אלו ולא דומיה רק מחשבת פחד המוות שנקלעתי אליה .כיו"ב לדיד,
א בכל רגע תהיה 'יראת שמי' בדעתנו ומוחנו לא נחמוד ולא נתאווה לשו דבר
כי א לקל חי צורינו חלקינו.
כו .מעני לעני ,הרה"ק ה'פני מנח' זי"ע היה אומר ,הנה סגולה ידועה היא לפתוח
את ארו הקודש ולהוציא את הס"ת ל'קריאת התורה' ,ואותה שעה היא שעת
רחמי ועת רצו ,והנה כתב הרא"ש )הל' ס"ת סי' א( שבימינו קיו מצות כתיבת ספר
תורה הוא בכתיבת חומשי ומשנה וגמרא ומפרשיה 'כי מצות כתיבת ס"ת הוא ללמוד
בה וכו' וע"י הגמרא והפירושי ידע פירוש המצוות והדיני על בוריי ,לכ ה ה
הספרי שהאד מצווה לכותב' )עיי' שו"ע יו"ד סי' ע"ר ס"ב ובנו"כ( ,ולפי זה נמצא כי
'פתיחת הארו להוציא ספר תורה' היינו בשעה שאד מוציא את הגמרא )ושאר ספרי
קודש( מארו הספרי כדי ללמוד בה ...ואי ל עת רצו גדולה מזו ,כי אי סגולה כתורה.
כז .בפרשת )יח כ( 'והזהרתה אתה את החקי ואת התורות והודעת לה את
הדר ילכו בה ,ובתרגו יונת ,ותהודע להו ית צלותא דייצלו בבית כנשתהו',
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åúøåú ïúîá 'ä øáã úìéçú äðäå
êé÷åìà 'ä éëðà'á äéä ìàøùéì
àúéàå ,(á ë) 'íéøöî õøàî êéúàöåä øùà
àåä 'éëðà'ã (åè 'éñ øáåá àîåçðú) ùøãîá
ä"á÷ä çúôù øáãä íòèá ù"ééòå) éøöî ïåùì
øàáì éúòîù .(úéøöî äáéúá úåøáãä úøùò úà
äøåúä úà ìàøùé éðá åìáé÷ ïàëù ,äæá
äá ãåîìì äáåçäå äøåú ìåò ììåë äæå
,úåçåëä ìë íòå éåðô ïîæ ìëá äìéìáå íåéá
äáøä ë"ë åì ïéàù øîåì íãàä ìåëéå
ìëì òåãéë 'åëå äæì ÷ùç åì ïéàå äæì çë
ïëì ,òøä øöéä ìù íéöåøéúä íúåà

יתרו

úéøöî äìéî íò åéøåáéã ä"á÷ä ìéçúä
íéøöîá åéäùëù ìàøùé éðá úà øéëæäì
äéä àìå ãàî äù÷ äãåáòá åãáòúùð
éì ïéàå çë éì ïéà øîåì ìåëé ãçà óà
åéúåçåë úà çéëåä óåâ ìë ÷ø ,'åëå ÷ùç
ïá çëáù åàøäå çøëääå ÷çãä êåúî
äù÷ äãåáòá úåáø úåòù ãåáòì íãàä
ä"á÷ä íøéëæä úàæå ,'åëå úå÷ñôä éìá
úìá÷ù åòãéù äøåúä úìá÷ íò ãéî
úåôøúäì ïéàå éøîâì àåä äøåú ìåò
÷îçúäì ïéàå ïôåàå íéðô íåùá äðîî
 íéðåùîå íéðåù íéöåøéú íò äðîîכח.

פירוש ,תלמד את התפילות שיש לה להתפלל בבית המדרש .ואע"פ שלא נזכר
בפסוק כי א מלימוד ההלכות – 'את החוקי ואת התורות' ,מכל מקו כדי להצליח
בתורה נצרכת התפילה לשפו לבו לפני ה' על ההצלחה בתורה ומצוות.
אמנ ,מיד אחר תפילתו ,יפנה לעסוק בתורה ,כי א"א לבכות ולשפו שיח ב'אהבה
רבה' שיפתח ה' עיניו בתורה וכשבא 'למעשה' הילד איננו .וכבר המשיל זאת הגה"ק
ה'חפ חיי' זי"ע ,לעני שביקש והתחנ בדמעות שליש לפני עשיר מופלג שיפרנסו,
אמר לו העשיר אינני מחזיק תחת ידי מעות ,גש אלי בשעה פלונית בבית העסק שלי
ואמלא יד במטבעות ,הלה לא הופיע באותה שעה ,למחרת שב לבקשו בדמעות
שליש ,אמר לו העשיר כבר הוריתי אתמול לבוא לבית עסקי ,מדוע לא באת ,נו ,בוא
היו ....וכ הווה כמה ימי ,וכי יוסי עוד העשיר לשי לבו לבקשותיו) ...פניני יקרי(.
ידוע דבר המעשה שהרה"ק מראפשי ראה אבר שעמד בתפילתו ביו חג
השבועות ושפ לבו כמי בתפילת 'והאר עינינו בתורת' מש זמ ארו מאד ,ושב
להתחנ כב המתחטא אצל אביו שוב ושוב ,בגמר התפילה ניגש אליו הרה"ק
מראפשי ו'גמרא' גדולה בידו ,וכה אמר לו ,הייתי בשמי וראיתי שתפילת נשאה
פירות ונתקבלה באהבה לרצו ,הא ל גמרא ותתחיל בלימוד...
כח .הנה איתא בגמרא )ברכות לב' (:ארבעה דברי צריכי חיזוק ,ואלו ה ,תורה
ומעשי טובי ,תפילה ודר אר' .ולכאורה קשה ,וכי התורה והתפילה צריכי
לחיזוק ,והרי התורה נקראת עוז )ילקו"ש תהלי כא( ,והתפילה עומדת ברומו של עול
)ברכות ו ,(:הרי ל שה 'מחוזקי' ועומדי ,ומי שנצר לחיזוק אינו אלא אנחנו
קרוצי חומר ...א כ ,היה לו לומר בארבעה דברי עלינו להתחזק.
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וביארו ,שאכ ,איננו צריכי כלל לחיזוק ,כי הקב"ה העניק לכל איש מישראל כוחות
אדירי עד אי שיעור וגבול בגבורה עזה בעוז ותעצומות ,ובאמת אי 'דבר קשה'
העומד לנגד האד .אי לנו אלא לחזק את התורה והתפילה ,כלומר ,להגדיל ולהחשיב
בעינינו את התורה והתפילה כפי רו ערכ באמת – להבי ולהשכיל כוחו הגדול
של כל דיבור ודיבור של התפילה שהוא עולה למעלה למעלה עד כסא הכבוד לפעול
כל מיני טובה וברכה לזה האומר ,כמו"כ עלינו לחזק את כוח התורה בדעתו של
אד  -לדעת מה רב חלקו וטובו של היושב ושונה אשר השכינה כנגדו וכל מילי
דמיטב באי עליו .ואז ,כאשר יחשיב את ה'ארבעה דברי' כראוי וכנכו ינצל ממילא
את כוחותיו שניתנו לו מ השמי להשיג תורה ותפילה ,מעשי טובי ודר אר.
סיפר המשגיח הגה"צ רבי גד'ל אייזנער זצ"ל שקוד המלחמה הכיר זק אחד שהיה
ב שישי )באות הימי היה הדבר נחשב לזקנה של ממש( שהיה יושב ולומד בבית המדרש,
ומדי פע היה פונה לאחד מהעוברי ושבי ומבקש מעמו שיכי לו כוס תה ,כי היה
מרגיש בעצמו כי עקב 'זקנותו' ותשותו אי די כוח במתניו להכי לעצמו כוס משקה.
וכבר היה מעשה שביקש מבחור עז פני שיכי לו כוס תה ,ואותו בחור השיב לו ,וכי
למה יטריח מע"כ בכל יו בכל עת ובכל שעה את המתפללי והלומדי שיכינו המשקה,
יקו נא מר ויקיי בעצמו מצוות 'שימוש תלמידי חכמי' שהרי 'מצוה בו יותר
מבשלוחו' ...א אותו יהודי נאנח ואמר לו צדקו דברי ,א מה אעשה ואי כוחי במתני...
המשי רבי גד'ל וסיפר  -לאחר זמ מועט כבשו הרשעי הארורי את פולי
ואני הוגליתי בשבר אחר שבר למחנות העבודה יחד ע אותו זק ,וש ראיתיו
ייגע ועמל חמשה עשר שעות מידי יו ביומו ,והיה נושא על גבו משאות כבדי
מנשוא ,ושמא תשאלו ,היא עשה כדבר הזה – כי ידע שא יתעצל אפילו במעט
מיד תיפח נפשו על ידי אחד מהצוררי .ומש למדתי כמה כוחות עצומי טמוני
באד ,ואי עליו כי א להוציא את כל אלו הכוחות מ הכוח אל הפועל ,ויוכל
לעשות ולפעול גדולות ונצורות.
א משמיה של הרה"ק ה'אבני נזר' זי"ע מביא בנו הרה"ק ה'ש משמואל' זי"ע
)חיי שרה תרע"ח( שבכל אד טמוני כוחות אדירי שאינו מגלה אות כי א בעת
סכנה וכדו' .והיה אומר ,כי כ הוא המציאות שבעת שפורצת שריפה בביתו של
אד ,הרי הוא מגלה כוחות אדירי ובעוז ותעצומות להזיז ממקומ חפצי וארונות
כבדי מנשוא בכדי להציל את בנו הקט .ואל תאמר שרק עתה בעת סכנה קיבל
כוחות אלו ,כי באמת הנ חבויי בקרבו ,ואינ כי א מתגלי באלו המצבי.
וכפי שאמרו חכמי המחקר כי במש ימיו של אד אינו מוציא אל הפועל כי
א שבעה חלקי מתו מאה מכוחו וגבורתו .ובשעת צרה וצוקה הרי הוא משתמש
בכל כוחותיו.
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ìàøùé éáø ÷"äâäã äéîùî àøîàúî
ïéà éøäù ,ì"÷åöæ øòèðìñ
äøåúä äðúéð åáù íå÷îä äéà ÷åéãá òåãé
äéä íåé äæéàá òåãé ïéà éîð ïëå ,é"ðáì
.('æá åà ïååéñ 'åá íà íéîëçä å÷ìçðù) ãîòîä

יתרו

,éîå÷îá ïàë ,íãà øîàé àìù ,åðãîìì
äæ ììåëáå åæ äáéùéá åà ,éùøãî úéáá
éîöòá ïåëðì àöåî éðéà àöîð éðà åá
éîå÷î äðùî éúééä åìéàå ,äøåúá çéìöäì
ïéðòì ïëå ,íéãåîéìá çéìöî éúééä éàãååá

פע ביקש הרה"ק ה'שפע חיי' זי"ע מעסק אחד שיפעל בעניי מסויי ,נענה
העסק ,אעשה ככל שביכולתי לעשות ,אמר לו הרבי ,וכי יש ל 'השגה' כמה כוחות
ויכולת יש ביד האד .שמע למעשה שאספר ל ,אז תדע כמה כוחות ישנ בכל
אד ,בימי שלפני ה'מלחמה' ,כשישבתי על כס הרבנות בעיר 'קלויזנבורג' ,מסרתי
שיעורי כסדר בבית המדרש ,ומאחר שהספרי באות הימי כבדי היו )בדפי
עבי וכריכות גדולות וכבידות( העמידו לרשותי בחור מיוחד שסייע לי בנשיאת הספרי
הרבי אל השיעור ,שלא היה בכוחי לנשא בעצמי ...א הנה באו ימי הקשי
– ימות המלחמה ,ולפתע גיליתי בעצמי כוחות אדירי ,שכ הרשעי ימ"ש הכריחו
אותנו לפנות את ההריסות בווארשא ועוד מקומות ,ובאות ימי הייתי נושא אבני
כבדות ופיסי ברזל שמשקל עלה על משקל גופי ,וכל זאת נמש ימי רבי ,בכל
יו במש י"ב שעות ויותר – כשאי אנו ניזוני אלא ממנת לחמ הזעומה ,וכל
זאת א בכדי שאשאר בי החיי .אז למדתי ,שאי גבול לכוחותיו של אד .וא
אתה  -סיי ואמר לעסק  -א הבטחת שתעשה ככל יכולת ,דע ל שאחריות
כבידה מוטלת עלי כעת ,כי ללא ספק ביכולת לעשות כ...
כיו"ב כתב כתב הרמב" )וירא ד"ה והא' ניסה את אברה ,וכ המהר"ל בספרו דר חיי על
מס' אבות במשנה דעשרה נסיונות( דכוונת הנסיו הוא ,שיגלה האד חוצה את כל כוחותיו
הפנימיי – ולא ישאר בגדר 'צדיק נסתר' אלא צדיק נגלה .כי בכל אד טמוני
כוחות עצומי מאד ,אלא שאינו משתמש בה .לזה נות לו הקב"ה ניסיו ואז
יגלה הוא עצמו כי יש בקרבו כוחות אדירי ,אלא שמוטל עליו לגלות – להשתמש
בה לתועלת עבודת ה' ברוחניות ובגשמיות.
ויתבונ בעצמו ,כי הנה עפ"י הרוב קשה לו להשכי קו ,לצאת ממיטתו מבעוד
ליל ,וכל אד יענה ויאמר אי כוחי במתני להשכי קו ,והנה ,א יזכר באותה
שעה כי היו יש לו איזה 'טיול' וכיו"ב הרי עד מהרה נמצאנו מחו למיטתו –
מניי לו 'כוחות' הללו ,והיא אירע כדבר הזה ,כי לרוב חשיבות הדבר יקל עליו
לקו ולשבור את טבע השינה ...והיינו דאמרינ ,כאשר יחשיב האד את התורה
והתפילה ומעשי טובי בחשיבות יתירה ,יתגלו בו כוחותיו לעשות כל הנצר על
הצד היותר טוב.
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ááìá åãáòì êéìò íù êøöåé êçéðä åá
àðöòñàéôî ÷"äøä ùøéô äæ éô ìò .íìù
åøôñá àáåîë äàøåðä äîçìîä úåðùá) ò"éæ ã"éä
ä"á÷ä ïúð êë íåùîù (àë 'îò ùãå÷ ùà
éë ,à÷ééã øáãîá ìàøùéì äøåúä úà
õøàá äøåúä úà íéìá÷î åéä åìéà
íäùë ÷øù áåùçì íéòåè åéä éæà ìàøùé
ùéà' äååìùå çèáá íúîãà ìò íééåøù
íäì øùôà æà 'åúðàú úçúå åðôâ úçú
åðöøàî åðéìâù øçàì ìáà ,äúåà íéé÷ì
äìåâì äìåâî íéìèìåèîå íéãåøè åððäå
ìåò ìá÷ì úìåëéä úà åðá ïéà ë"à
äøåúä úà íäì 'ä ïúð ïë ìò ,äøåú
íäùë ,äòåøæ àì õøàá ,øáãîá
íå÷î ìëáù åòãé ïòîì êøãá íéìèìåèî
. כטäøåúä úà íéé÷ì ïúéðå íéëéøö

áöîáå äæä ïîæáù øîàé àì ,'ïîæ'ä
àìà ,äøåúá ìåîòì ìåëé éðéà éçëåðä
àåä ìâåñî ïîæ ìëáå íå÷î ìëáù òãé
.åîìåòá åúáåç àéä éäåæå ãåîìì
ò"éæ ÷öà÷î ÷"äøä øîà øáãá àöåéë
äéä ïåéñ ùãåçáù (áòú äðåîàå úîà)
ìë äøåúä úìá÷ ìáà ,åðúøåú ïúî ïîæ
ìëá ùãçî ò"ò ìá÷ì åéìòù ,äðîæ íåé
.íåé

'ïøäà úéá'ä ÷"äøäî àúéà äæ ïéòë
áåúëä ìò é"ùø éøáã ùøôì ò"éæ
ìëá êé÷åìà 'ä úà úáäàå' (ä å íéøáã)
,'íå÷îä ìò ÷åìç êáì àäé àìù ¯ êááì
íå÷îá àöîð éúééä åìéàù øîàú àìù
åéùëò ìáà 'úé åãáòì éãéá äéä éðåìô
éúìåëéá ïéà éøä äæ íå÷îá àöîð éðàùë
øùà íéøáãä äìà' ,(å èé) ïúùøôá íå÷îä éàðú ìë ììâá åðåöø úåùòì
é"ùøáå 'ìàøùé éðá ìà øáãú
àäé àìù åøîà æ"òå ,äîåãëå íéááåñäå
íúç'ä áúë ,'øúåé àìå úåçô àì' Y íå÷î åúåàáù Y íå÷îä ìò ÷åìç êáéì
 עפי"ז ביאר עוד הרה"ק מפיאסעצנא את דברי רש"י בריש פרשת על הפסוק.כט
,' מה שמועה שמע ובא קריעת י סו ומלחמת עמלק- )יח א( 'וישמע יתרו
 הרי היה יכול יתרו לשלוח למשה שישגר,שהוקשה לו לרש"י מה שמועה שמע ובא
 וע"ז.לו שליח ללמדו כל התורה ומדוע הוצר לעזוב את מקומו ולבוא אל המדבר
 שלכאורה צרי ביאור כיצד חשב עמלק,פירש רש"י קריעת י סו ומלחמת עמלק
לקרר את ישראל לאחר קריעת י סו בו ראתה שפחה על הי מה שלא ראה
 שעתה בהיות 'בדר' זהו שעת הכושר להוריד, אלא שסבר עמלק,יחזקאל ב בוזי
 וזהו נאמר 'זכור את עשה ל עמלק בדר,ממדרגת מאחר שאי לה יישוב הדעת
 וכאשר שמע זאת יתרו הבי שא"כ שוב אינו יכול לקבל את,'בצאתכ ממצרי
 כי קבלה זו לא תעמוד לו לזמני קשי,התורה כשהוא יושב בכבודו של עול בביתו
 על כ מוכרח הוא לצאת אל המדבר וש לקבל על עצמו עול תורה,ומבולבלי
. וקבלה זו כבר תעמוד לו בכל מצב שיהיה,ומצוות
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ל .וכ פירש הרה"ק האמרי אמת זי"ע בש הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע
בפרשת( בפסוק )יט ד( 'ואשא אתכ על כנפי נשרי ואביא אתכ אלי' ,שהנשר
הוא עו טמא כידוע )אי לו שו סימ טהרה וכולו טמא כדאיתא בחולי ד ס"א( ,ובא הכתוב
להורות לאד שאפילו מתו בחי' נשר בשפלות מצב רוחני ,א יעסוק בתורה יקרבו
הקב"ה ויביאהו אליו ,וכמו שהיה בצאת ישראל ממצרי ,שהיו משוקעי במ"ט
שערי טומאה וקרב המקו לעבודתו ,והוסי רמז בפסוק )הושע ב א( 'במקו אשר
יאמר לה לא עמי את יאמר לה בני א-ל חי'' ,א-ל חי' עולה בגימטריא מ"ט,
וכלומר שג מתו מ"ט שערי טומאה  -עד שיאמר לה לא עמי את ,בידנו
להפו ממ"ט ל'א-ל חי'  -להיות בני א-ל חי.
אדרבה ,שברו הלב מתו ההרגשה שהוא רחוק מקבלת התורה היא היא ההכנה
לקבלת התורה ,וכמו שפירש הרה"ק ה'שפתי צדיק' זי"ע )שבועות אות מז( בדר רמז
במה דאיתא בגמ' )שבת פו (:שביו הראשו שבאו להר סיני 'לא אמר להו ולא מידי
משו חולשא דאורחא' ,שכאשר ראה הקב"ה את בני ישראל כשה ב'חולשא
דאורחא' – מרגישי חלושי בדעת מהמרחק הגדול בינ לבי הקדושה עד שנשבר
ליב בקרב ,ובכל מאוד רצו להתקרב אליו ית' ,על כ לא היה צרי לומר לה
ולא מידי ,כי זה עצמו ההכנה אל קבלת התורה.
לא .כעניי שאמר הרה"ק ה'שר שלו' מבעלזא זי"ע לבחור שהיה אצלו בקודש
פנימה לבאר בדברי רש"י אלו ,ש'לא פחות'  -אי ל דרגא פחותה כמי שאינו
עוסק בתורה כראוי ,ו'לא יותר'  -ואי ל מעלה יתירה מהעוסק בתורה לשמה.
הגה"ק רבי חיי מוואלאז'י זי"ע שאל פע ליהודי מדוע אינו קובע עתי לתורה,
החל היהודי לתר את עצמו שהוא טרוד בטרדת הפרנסה ,ואי עיתותיו בידו לעסוק
)ליקוטי יהודה
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בתורה ,אמר לו הגר"ח א"כ ,אי בינ לבי אומות העול ולא כלו ,כי הקב"ה שאל
את האומות העול הא ברצונ לקבל את התורה ,ענו לו זה בכה וזה בכה ,בני
עשו ענו שכל חיות הוא מרציחה וכבר נתבר אביה 'על חרב תחיה' וכ שאר
האומות ,והרי שמאנו לקבל את התורה מפני פרנסת וחיות ,וא כ א האומר
שאינו לומד ואינו קובע עיתי לתורה מפני פרנסתו הרי הוא כאות האומות...
מעשה באחד שנכנס אל הרה"ק הריי"צ מליובאוויטש זי"ע וסיפר לו על מצב
פרנסתו הדחוק ,וסיי כי א יספק לו הקב"ה פרנסה בהרחבה מיד מקומו בביהמ"ד
בעסק התורה ,אמר לו הריי"צ כ היה מעשה באחד שחלה ל"ע ואמר לאביו הרה"ק
המהר"ש שא ישלח לו הקב"ה רפואה שלימה הוא מבטיח לתרו סכו הגו
להחזקת הישיבה ,ענהו אביו הק' ,כי מ המוטב שיירי תרומתו תחילה ואזי יהיה
הקב"ה 'בעל חובו' לרפאותו ולהחלימו ,וזה עדיפא מאשר שתחילה ירפאהו השי"ת
ואז ידקדק עמו בחובו שילמוד תורתו ,כ א אתה ,אמר הריי"צ היכנס נא אל בית
המדרש ושב נא על התורה ,והקב"ה ירווח ל בעסקי והפרנסה תבוא אלי בריווח
ובשפע רב.

