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ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   )א' שמות יח(" ממצריםאת ישראל ' כי הוציא ה ...ים למשהקל-את כל אשר עשה א ...וישמע יתרו
על  """"חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה""""רבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל במתר� ? "'ה ציאהו: "ישראל נאמרגבי לו "להי��אעשה "נאמר משה למדוע בנוגע 

נענש ראל ממצרי� לצאת לשליחות ולהוציא את בני יש ,בסנה ,שבגלל סירובו של משהובגמרא במובא במדרש פי 
ות הכה� ואהר� כי בתכנו� המקורי משה אמור היה להי, וניתנה לאהר�הכהונה ממנו לה ניטכ� שבמדת הדי� על ידי 

אפשר לפי זה . לאחר שפטרה הימנו בגט "אחר שלוחיה: "עוד נאמר במדרש על הפסוק. היה אמור להיות הלוי
את שלקח ממנו  "למשה"דהיינו מדת הדי�  "י�וקל�את כל אשר עשה א... וישמע יתרו: "להבי� את כוונת הפסוק

ויקח ", לכ�. מה שאי� כ� א� היה משה כה�גרושתו משה איננו כה� הרי שמותר לו להחזיר את א� ו. הכהונה כנזכר
  . היה כה�כי עד עתה מנוע היה להחזיר גרושתו שהרי . "את צפורה אשת משה אחר שלוחיה

  

  )ה' שמות יח(" יםקל-הוא חנה שם הר הא אשר המדבר אל"
ולא היו אז  גדולהלוא המדבר הוא ? במדברי� בני ישראל נוחשבו מקו� מהו הו יתר מני� ידע: השאלה הגדולה היא

, "לוקי��הר האאשר הוא חונה ש� "הקדוש שהכתוב אומר " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר� ה ?אמצעי תקשורת כפי שיש היו�
תעבדו� : "על אותו המקו� נאמר לוו, �לקי�אבר אתו הש� דימקו� אשר ליתרו על ה הודיעוכבר ה לומר לנו שמש

לכ� מוב� כיצד ידע יתרו היכ� , התורה יקבלוההר שעליו זאת אומרת שזהו , )יב 'גשמות ( "� על ההר הזהלקי�אאת ה
השליחות למצרי� ועל עניי� י� ינעחותנו על  ליתרוסיפר שמשה במדרש ל "זחשאמרו כפי ו, חנו משה ובני ישראל

  . נראה שבכלל הדברי� ציי� ג� את המקו� בו תינת� לישראל התורהקבלת התורה וכ
  

   )יח יאשמות ( "בדבר אשר זדו עליהם כי"
, ישראל� ע עלזדו המצרי� הציל את הע� באותו הדבר עצמו אשר ה "ומר שהקבאת דברי יתרו וא "ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה

כמו שהרגו של המצרי� בכוריה� ה את "הקבשהרג בא לידי ביטוי במה וזה , )יד' שמות כא( "איש על רעהו יזידכי "כמו 
ה "הקבו, הבני� ביאוראת ה�  שהטביעו� בי� כדר� את המצרי עהטביה "הקבו, כל הב� הילוד לישראלאת המצרי� 

, שמעו ברצונ� שלאוהקשה את לב� אחרי  )כב' שמות ד( "ותמא� לשלחו ...בני בכורי ישראל"הרג את הבכורות כנגד 
ו על אלוהיה� שיוכלו ג� ה� לא חשבשאר האומות כי  ,האלהי�שאר כל פני גדולתו על ה את "הקבה ארזה הדבר וב

  . לו תמיוחדאחת בלבד היש תכונה כל אל לה� האמינו ש אלא, לשל� מדה כנגד מדה בכל דבר
  

  )א' שמות יט(" ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני בחדש השלישי לצאת בני"
�""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר ���בחדש "ואחר כ� לציי�  "ויסעו מרפידי� ויחנו במדבר סיני"הכתוב קוד� שיאמר יותר היה ראוי ש 

מדבר סיני ה הזו לביאישראל היתה העבור ומתר� ש, במספר מקומותשנאמר  פיכ, "השלישי לצאת� מאר� מצרי�
יקבלו את ה� ידעו שש� היות שה� , מצרי�אר� מעת צאת� מזהו הדבר אליו ה� נכספו ו, ויו� טובגדולה שמחה 
מה שאמר משה וג� , )יב 'גשמות ( "� על ההר הזהלקי�אאת ה תעבדו�: "'מדברי המשה שאמר לה� י פכ, התורה
מהל� זהו משו� שמדבר סיני נמצא , )ג 'ה מותש( "נולקי�א' נא דר� שלשת ימי� במדבר ונזבחה לה נלכה: "לפרעה

 שהתחיל החדשללמדנו שמיד כ "בחודש השלישי" הפרשהזו הסיבה שהכתוב התחיל את , ממצרי�שלושה ימי� 
  .)ב' שמות יט(" ויחנו... ויסעו מרפידי�"שאר המסעות בסגנו� של לומר הכתוב חזר  �ואחר כ. �השלישי ה� הגיעו לש
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   )ט' יחשמות (בה״ ו״ויחד יתרו על כל הט
המילה ל ש"מה שאמרו חזהפסוק מרמז על ש, """"ישמח משהישמח משהישמח משהישמח משה""""על על על על בבבבאברה� משה דמרי אברה� משה דמרי אברה� משה דמרי אברה� משה דמרי רבי רבי רבי רבי ראיתי מבארי� בש� 

נס נכ שכל מי שהיהזכיר את המדרש שאומר וזה מ, סתומה '�מסתיימת באות מ% פתוחה ובאות ה תחילמ "�מצרי"
כ� " מצרי�"מילה ישראל והוסי' אות ה% בסו' הע�  והקב&ה עשה חסד גדול, למצרי� לא היה יוצא ממנה לעול�

 לצאתבני ישראל יכלו � כ� משוו, פתוחהה היא לישבסופה של המ' האות מכעת ו &מצרימה&שנוצרה המילה 
שמח יתרו . "ה% טובה"לשניי� " הטובה"לה נחלק את המי&ויחד יתרו על כל הטובה&  :נת הכתובוי כוהווז. ממצרי�

  .גאלייכלו להבזכות כ� מצרימה& ו"ל� אותה והפ "�מצרי"ה מילהסו' על האות ה% שהוסי' הקב&ה ב
  

  )אכ' יחשמות ( "שי חילנם אעואתה תחזה מכל ה"
" וג� ערב רב עלה את�: "שנאמר, הרבה גרי�מצרי� מבני ישראל יצאו מלבד ידוע שעל פי ה" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה

עוד ידוע מה . "ערב רב"כוונה להש )ז' שמות לב( "שחת עמ�ל� רד כי "הפסוק על במדרש ו שאמרו כמו )לח' שמות יב(
יתרו , לכ�ו. ר יכול לדו� גרי� כמוהוגדי� תורה הוא שינו דהי .)יבמות קב(" בר תורהד� את חברו דגר "ל ש"שאמרו חז

ב� ו� דלמגר פסול היא של ההלכה בא. גרי�מהאפילו כלומר תבחר שופטי� , "ואתה תחזה מכל הע�"שהיה גר אמר 
לא הוא גרי� הל מבא, "על הע�", וקאד דהיינו ישראלי�" ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל"לכ� נאמר  ישראל
 .גרי�רק לדו� ה� את ישראל אלא רשאי� לדו�  כשרי� �כיו� שאינ, בחר

  

  )ה' שמות יט(" מכל העמים לי סגולה והייתם"
והוא מיוחד  "סגולה" י�ראומטמו� המוצנע והסמוי מ� העי� קואומר של" סגולה"מסביר את עניי� ה רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

 ואשוטר שו� מנה עליו מ ולאפקיד שו� פקיד עליו האישית והמל� אינו מדו תחת ינמצא תמיד וחביב אצל המל� ו
ללמדנו  "מכל העמי�: "שו� כ� מוסי' הכתוב ואומרומ. )'קהלת ב(" וסגולת מלכי� והמדינות" :שכתובמו מושל כ

פקידי המל�  � שלה�  תחת ממשלת, ר העמי�שכל שא. שהמעלה הזו שייכת לישראל בלבד ולא לשו� ע� אחר
לומדי� מהפסוק  )'דברי� ד(" 'העמי� ואתכ� לקח ה לכל� אות� לקי�א' אשר חלק ה" :כתובבמפורש כפי ש, שוטריוו
  . תחת ידו "סגולה"להיות ו ה"של הקב חלקהיות הישראל לקוחי� לש

  

  )יז' יטשמות ( "בתחתית ההר ויתיצבו"
א� את� מקבלי� א� את� מקבלי� א� את� מקבלי� א� את� מקבלי�     ::::כגיגית ואמר לה�כגיגית ואמר לה�כגיגית ואמר לה�כגיגית ואמר לה�    ההרההרההרההרה עליה� את ה עליה� את ה עליה� את ה עליה� את """"מלמד שכפה הקבמלמד שכפה הקבמלמד שכפה הקבמלמד שכפה הקב    ::::אבדימי בר חמא בר חסאאבדימי בר חמא בר חסאאבדימי בר חמא בר חסאאבדימי בר חמא בר חסא    מר רבימר רבימר רבימר רביאאאא""""

                .).).).)שבת פחשבת פחשבת פחשבת פח" (" (" (" (לאורייתאלאורייתאלאורייתאלאורייתאמכא� מודעא רבה מכא� מודעא רבה מכא� מודעא רבה מכא� מודעא רבה     ::::אחא בר יעקבאחא בר יעקבאחא בר יעקבאחא בר יעקברבי רבי רבי רבי ר ר ר ר ממממאאאא    ....וא� לאו ש� תהא קבורתכ�וא� לאו ש� תהא קבורתכ�וא� לאו ש� תהא קבורתכ�וא� לאו ש� תהא קבורתכ�    ,,,,התורה מוטבהתורה מוטבהתורה מוטבהתורה מוטב
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (תשובה שקבלוה באונסתשובה שקבלוה באונסתשובה שקבלוה באונסתשובה שקבלוה באונס    לה�לה�לה�לה�ליכ� יש ליכ� יש ליכ� יש ליכ� יש שא� יזמינ� לדי� למה לא קיימת� מה שקבלת� עשא� יזמינ� לדי� למה לא קיימת� מה שקבלת� עשא� יזמינ� לדי� למה לא קיימת� מה שקבלת� עשא� יזמינ� לדי� למה לא קיימת� מה שקבלת� ע, , , , רבהרבהרבהרבה    מודעאמודעאמודעאמודעא""""

 �לומר שאנוסי� ה� פתחו� פה את הלה�  שיהיהכדי את ההר כגיגית הוא כפה עליה� ה ו"אנס� הקבשלומר שמה אי
שאלה נוספת היא מה המקו� לאונס כא� ? רבו לקבל את התורהישא� כ� הדבר מדוע לא עשה זאת לשאר העמי� שס

, שאלה ועוד? )ח' ת יטשמו( "נעשה 'כל אשר דבר ה"ואמרו  טובמרצו� את התורה  קבללכבר הלוא בני ישראל הסכימו 
והשיב  )לב 'יחזקאל כ( "נהיה ככל הגוי�"לכות שמי� ואמרו לפרוק מעליה� עול מבני ישראל בימי יחזקאל כשרצו הרי 
 ?היו אנוסי� בקבלת התורה אי� היה יכול להכריח� ואלו )לג 'יחזקאל כ( "בחימה שפוכה אמלו� עליכ�"ש 'ה לה�
ע�  שלטובתהוא ודאי את ההר כגיגית כפה עליה� ה ו"אנס� הקבששמה חייבי� לומר  ,"כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה ,אלא

ראו שכל זמ� שאי� את� מקבלי� התורה הרי את� חשובי� כמתי� ג� בחייכ� : "לה�לומר ישראל עשה זאת כדי 
מה שבא ו "התורה יהיו חייכ� חיי� בזה ובבאל ידי וע... השארות אלא שמה תהא קבורתכ�לכ� שו�  אי�ובמותכ� 

כל ת התורה מא קבלאת ישראל ל סולאנה "הקבלא רצה כפי המבואר ש יפל ע' אלומר הוא שאחא בר יעקב  רב
בימי אחר שו ,ה טענת� בימי יחזקאלתהי ווז ,היינו אנוסי�נמש� נזק מזה אל הדורות הבאי� שיטעו לומר מקו� 

  . שגויהטענה הבינו שזו כי  אונסקבלו עליה� שלא לטעו� עוד טענת כלומר  ,יימואחשורוש קבלו מה שכבר ק
  

   )כ' שמות יט(" ה׳ על הר סיני דויר"
הוא ע� הכולל  "סיני"ו. "ההרי� אשא עיני אל"פסוק הז&ל על חשאמרו  כמו, הצדיק נקרא הרש אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמבאר 

 כמו, ונשכינתו על העאת משרה ה "קבשכביכול ה ,"וירד ה% על הר סיני"שנאמר כוונת מה  ווז, "ענוה" גימטריאב
כשיש בו  ,הקב&ה כביכול יורד על הצדיק הנקרא הר ,"וירד ה% על הר"וזהו , "אני את דכא: "ל על הפסוק"חזשאמרו 
  . "סיני"גימטריא ווה בשהיא שענוה 
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