
  
  

  

 ' השנה                          
 

  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ב' שמות יח("  יתרו חותן משהויקח"

הקדוש " חיי�חיי�חיי�חיי�אור האור האור האור ה"מבאר ה? וכי אנו לא יודעי� זאת? "חות� משה"מדוע מזכיר הכתוב את היותו של יתרו 
כי , שעובדה זו מצוינת בכתוב ללמדנו שרק בגלל שיתרו היה חותנו של משה ומיראת� של כל העמי� ממשה רבנו

, הניחו לו אנשי סביבתו לעזוב הכל לכפור באמונתו וללכת אל משה המדברה, נפלה יראתו של משה על כל העמי�
עוד ו,  באמונת�הריכפמיתרו את היציאה אל המדבר תו� � מונעיכי אילו לא היה יתרו חותנו של משה  היו העמי� 

היה יתרו רק העובדה שו,  מיתהואהות עונשו של הכופר באמונה אומהכל בשידוע ו, חשוב בעיניה�יתרו שהיה 
  . שעמדה לוזו  היא "� משהחות"

  

  )ג' שמות יח("  שני בניה אשר שם האחד גרשוםואת"
כא� פרש מדוע מ, � כ�א, נת שמות ילדיו של משה בעת לידת� ולא כעתהיה צרי� להזכיר את הטע� לנתי, לכאורה

מו ולא הוסבר הטע� לש� זכר שולא השבעת לידתו של אליעזר , ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמזכיר ?  וטעמ� הבני�מותשהכתוב את 
 התפנה משה אכ� ל� משו, )כד' שמות ד(" בדר� במלו�", היות שהלידה היתה בתחילת שליחותו של משה למצרי�, זה
הוא מבאר ג� את הטע� לקביעת  ,"ליעזרא", כאשר מזכיר הכתוב את שמו, לכ� כעת, ול את בנו ולקבוע את שמולמ

למרות שהובא הטע� בלידתו , "גרש�", מזכיר הכתוב ג� את הטע� לקביעת הש� של הב� הבכור, אגב כ�, הש�
  . נכריהבאר"שהיה גר , משהע� החסד שעשה הקדוש ברו� הוא שוב את להזכיר וזאת על מנת 

  

    )יא' שמות יח(" ים כי בדבר אשר זדו עליהםהמכל האל'  ידעתי כי גדול העתה"
וא� תשאל מאי� , �יהאלמכל השהיא גדולה  ישראל וגדולתו לקי#אמעלת את מכיר תרו אומר למשה שכעת הוא י

זדו� אשר מצרי� על הה העניש את ה"קב במה שה, כלומר" אשר זדובדברכי ", רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימשיב ? אני יודע זאת
לא , לו לא היו מוספי� על מה שנגזר על בני ישראל, "זדו עליה�"לולא היא לומר שוהכוונה , הזידו על בני ישראל

" ועבדו� וענו אות�: "לאברה�שאמר ה "של הקבגזרתו היו המצרי� נענשי� כלל כיו� שמקיימי� ה� בעינוי זה את 
ו נסיו�  הרי זה)'שמות א( " תשליכוהוהיאורהכל הב� הילוד "ר במה שאמרו אבל מה שהוסיפו על הנגז, )'בראשית טו(
  . וענשנ מצרי� הועל התוספת הז, אינו בכלל עבדות וענויודבר זה , ע�ה את רועקל

  

  )ט י'יחשמות ( "מךעלקים -עצך ויהי איא"
ה יהיה "הדייני� לזה שהקבמה הקשר בי� מינוי , ולא ברור, ה ע� משה"יתרו מקדי� ואומר שבזכות עצתו יהיה הקב

אליה� נגלה תו ברו על משה שפרש מאשמרי� ואהרו� דכאשר על פי הנאמר ש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה? ע� משה
על מנת לטהר את עצמ� ולהיות " מי� מי�" והחלו לצעוקהיו טמאי� מרי� ואהרו� ל ש"זחואמרו ,  פתאו�ה"קבה

, א� כ�,  מנת שישפוט אות�לע אליו הה באדכיו� שכל העו שיתרו מזהיר את משה ואומר ל. ראויי� לגילוי השכינה
איעצ� "לכ� אמר . דבר שיגרו� לסילוק השכינה מקרבתו של משה, טמאי�סביר מאוד שיהיו ביניה� אנשי� שה� 

,"ושפטו את הע� בכל עת"וג� , � עמ�לקי#איהיה  דתמיא� תשמע לעצתי תגרו� לכ� ש, כלומר, "� עמ�לקי#אויהי 
 . אצל הדייני� האחרי�לבוא למשפטה� ו ע� טמאי� יוכל� כאשר השג
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   )יח טשמות ( "םירר הצילו מיד מצש״א
על " באר מי� חיי�"מובא ב? "אשר הצילו: " מדוע אמר-הציל� מיד מצרי�-אשר :  היה צרי� הכתוב לומר,לכאורה

ממצרי� נמלט בזכות שאלא ש, ד ע� כל המצרי�למות יח יתרו היה מיועציו של פרעה וממילא היה עשויפי הידוע ש
 ידהצילו מאשר ", לו עצמו שמח עכשיו על כל הטובה אשר עשה ה. ג� לישראל וג� לפיכ�.  ממיתהנצלהוא 

  .  להתקרב לישראל ונת� בו את הרעיו�"המצרי�
  

  )יב' שמות יח(" לוקים- יתרו חותן משה עולה וזבחים לאויקח"
הש� ומה שמוזכר זה רק  "�לקי#א" ולא "ל#א"הקרבנות לא נזכר לא פרשות כל שבכ� על תמהי� כל המפרשי� 

שכל תמיהה זו ואומר " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מישב ה, "�לקי#א"את ש�  הכתוב ביחס לקרבנו של יתרוכא� הזכיר אילו  והמיוחד
ו� הפל� הצדיקיל שיש בכח "ידוע מה שאמרו חז כי "�לקי#א"ישראל היו בש� בני למשה ולה "קבהטובות שעשה ה

 כי הרשעי� מהפכי� , לפרעה ולמצרי� היו בש� המיוחדה"קב וכל הרעות שעשה ה,רחמי�מידת די� לאת מידת ה
והיה שמח וטוב לב שעשה לישראל  על כל הטובה "�לקי#אל"בח וזלכ� בא יתרו ו .די�מידת  לרחמי�את מידת ה

 שנעשו בש� ,מצרי�ה של �לא שמח על מפלתיתרו  אבל, ישראלעל כל הטובות אשר הטיב ע� ה "קבוהודה ל
דוקא הכתוב קט � נ לכ.מצרי�השל נ� בדואעל הצטער , בלבו, י� שיתרואו בזה ר,לא זבח לש� המיוחדלכ�  ,המיוחד

עשה על הטובות ששמח ,מצד אחד, יתרו כי ,"חידודי�"לשו� ג�  ו"שמחה"לשו� ג�  התו שיש במשמע"ויחד"לשו� ב
  .  של מצרי�נ�אבדעל בשרו נעשה חידודי� , ומצד שני, ישראלה ל"הקב

  

   )יב' שמות יט( " מות יומתכל הנגע בהר"
מה , מקל וחומר. �מי חכי תלמיד� שללהזהר בכבודאנו מכא� אפשר לראות עד כמה צריכי� לומד ש" חפ" חיי�חפ" חיי�חפ" חיי�חפ" חיי�"ה

קל , מנגוע קצהותקדש על ידי קבלת תורה עד שהוזהרו כל ישראל הוא ה, ההר שאי� בו דעת ואינו מרגיש כלו�
 ה�לא כל שכ� שהנוגע ב, נ� בעלבוי� דעת ומרגישה�שיש ב, �מי חכי של תלמיד�וחומר למי שנוגע ופוגע בכבוד

   ? ה" של הקבכנוגע בבת עינו
  

  , לא יוכל העם לעלות אל הר סיני כי אתה העדותה בנו לאמר הגבל את ההר וקדשתו"
  )כג' שמות יט(" לך רד' ויאמר אליו ה

הגישה הזאת גר� לכ� ששלא לגשת אל ההר ' השציווי , סבור היה, במעלתו הרמה, שמשה" קדושת הלויקדושת הלויקדושת הלויקדושת הלוי"מבואר ב
' שציווי ההע� אינו מסוגל לעלות היות , "לא יוכל הע� לעלות"ובעצ� , הטבעבדר� אפשרית אל ההר כבר אינה 

 טרד מע, כלומר ," רדל�: "ה למשה"קבמר הולפיכ� א.  כל גישה אל ההרתנעומהמהווה כעי� מחיצת ברזל 
" הגבל את הע�"האיסור עדיי� אי� במדרגת� ווכח להבי� שיאו אז ת, של הע�ודרגתו ממדרגת� הרמה אל מצבו 

  . יש להזהיר� שוב על כ� משו� כ� ו" לא יוכל"בבחינת 
  

   )ב 'כשמות ( "יםדבית עבמצרים ץ מארמהוצאתיך שר לוקיך א- א' אנכי ה" 
 כל מקו� שנאמר שבי יחזקאל אברמסקיי יחזקאל אברמסקיי יחזקאל אברמסקיי יחזקאל אברמסקיבבבבררררמתר" ?  נראה מיותר,ית עבדי�- לכאורהב כא� -מבוכתדוע מוסי% המ
אשר " בית הלוי", "בית אהר�", "בית ישראל "פי שאנו רואי�כ. יורשיו יוצאי חלציואת ג� הכוונה היא לכלול " בית"

לפי . ציה� יהיו כמות�לפי שאי� זה מחייב שיוצאי חל, "בית" לא נאמר "'יראי ה"ואילו ב, כמות�ה� יוצאי חלציה� 
ואי� העבד יוצא מש� לעול� , היינו עבדות כזו שכל יוצאי חלציו של עבד א% ה� בכלל העבדות" בית עבדי�"זה 

  ". די�במבית ע, � אשר הוצאתי� מאר" מצרי�לקי#א' אנכי ה", % על פי כ�וא. לחירות
  

  .) ג'כשמות ( ת״ח מתרץבא שמים ממעל ואשרב ר״אש
 חובה על האד� להתבונ� בבני, שכאשר מדובר בענייני� רוחניי�לומד מפסוק זה , ה-ב� איש חי-, יוס% חיי�יוס% חיי�יוס% חיי�יוס% חיי� נורבי

 חובה על, בענייני� גשמיי�כאשר מדובר , ומאיד� .אז ילמד שעדיי� יש לו מה לתק�, אד� שה� למעלה ממעלתו
 .לעצמו מותרות  יחפשכל ולאהשיש לו אד� עצמו כאת  יראה אזו, י� ממנותוחפה אד�הלהסתכל על בני האד� 
  .  ולהסתפק במה שישלמטה יש להביט דוקא. ואילו בגשמיות.  ולשאו% ליותריש להביט למעלה, ברוחניות, כלומר

  

  )  י'שמות כ(" וגרך... כה אתה ובנך לא תעשה כל מלא...ךלוקי-א' הי שבת ליע השבםויו"
וצרי� , "וגר�"מוזכר  בתירת שמשבדיבר של רק וגר הוזכר עניי� הבכל עשרת הדברות לא ש "ההההאזני� לתוראזני� לתוראזני� לתוראזני� לתור"מבואר ב

ת יכולי� המצוושאר כל  שאת "ההההאזני� לתוראזני� לתוראזני� לתוראזני� לתור"ומתור" ב? להבי� מה היחוד של מצות השבת ביחס לשאר המצוות
 )סנהדרי� נח( " מיתהבששבת חייגוי "ל "א� בנוגע למצות שמירת השבת אמרו חז, מרצונ� בעוד� גויי�לקיי� הגויי� 

  . לשמור את השבתא יתגייר רשאי הוהגוי אחר שלשרק ללמד� " וגר�"השבת ות מצבהכתוב לכ� רמז 
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