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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (ט' שמות יח)" יתרו ויחד"

 (אונקלוס) "יתרו וחדי"
 אמרואמנם ? שהוא לשון הקודש "וישמח יתרו"ארמית ולא אמר בלשון הכתוב כאן בר ידנשאלת השאלה מדוע 

מתרץ ? ה התורה בלשון ארמיתברידבכל אופן צריך להבין מדוע דווקא כאן  בשבעים לשוןשהתורה נתנה ל "זח
דבר מצוי הוא כי , שליתרו תחדד בשרוה השמחהמרוב הקדוש שדרך כך בא הכתוב להודיענו ש" אור החיים"ה

לפעמים , האדם יגיב בצורה שונה ומיוחדת, שלא כפי המשוער במושג הרגיל, גדולה מאוד לאדם שמחהשכאר יש 
אף על פי כן , רלמרות שהגיעו אליו חלק מהדברים בעב, תרוכאן אצל יו, ממשנה סכגיע ליאף ולפעמים , יתעלף

 . תחדד בשרוה, תוכן הנסאת כששמע 
 

 (טו' שמות יח)" לקים-יבא אלי העם לדרוש א כי"
הם לפניו כי , זמן גדול מהיוםלעמוד אצלו בצריכים היא שעם ישראל חותנו יתרו משה לשתשובת  ן"הרמבמבאר 

מה היכן נמצא ם לה ולהודיעתפלל על חוליהם מבקשים שא ,"לקים-יבא אלי העם לדרוש א כי", לדברים רבים
לפנים בישראל כה אמר האיש "אמר נכמו ש הנביאיםם געשו ך וכ, "לקים-דרישת א"קרא נזה דבר , שאבד להם

 "לאמר האחיה מחלי זה מאותו' ודרשת את ה"וכן , (ט 'א טמואל ש)" לקים לכו ונלכה עד הרואה-בלכתו לדרוש א
, בנוסף לכך, (כב 'בראשית כה) "'ותלך לדרוש את ה"וכן , שיתפלל עליו ויודיענו אם נשמעה תפלתובקש , (ח 'ב חלכים מ)

והודעתי להם ", ועוד אני מלמד אותם תורה. "יהיה להם דבר בא אלי ושפטתי כי", שופט אותםגם אני , אומר משה
 ".לקים ואת תורותיו-חקי הא את

 

 (וכ' שמות יח) "טן ישפוטו הםאת הדבר הקשה יביאון אל משה וכל הדבר הק"

הדבר  את: "אמרכאן נו, (בכ' שמות יח)" הדבר הגדול יביאו אליךכל : "אמרהקדוש שבדברי יתרו נ" אלשיך"מעיר ה
שאם , ממון רבשל אינו דומה דין  ,ומתרץ שלפי השקפת עולמו של יתרו? מה פשר ההבדל. "יביאון אל משה הקשה

כך שאם ישגה , מועטהוא ו ב פסדהוה כסף או פרוטה שהולדין של ש, מרובהמשפט יהיה הפסד הדיין את ות ויע
שהכוונה לדבר , "הדבר הגדול יביאו אליךכל "יתרו על כן אמר . כי אם מעט מזער, יהיה הפסד מרובהלא הדיין 

לפי השקפת אך . מועטיהיה יטעו ההפסד אם שגם " ישפטו הם"מועט בו אך דבר הקטן שההפסד . ו רבב הפסדהש
פרוטה ערך ש, לאיש עניש עודומה . אלף ככר זהבשל דין פרוטה כדין , שבאה לידי ביטוי בדבריו של משה, התורה

אפילו הוא של הון , דין פשוט וידוע לכלבכי . וההבדל הוא בין דין קשה לדין פשוט. עשירה לאצכהון רב היא  אצלו
על . נבוך בוהדיין ויהיה . לדעת היכן הדין נוטהבו קשה על פרוטה שומצד שני יכול להיות ויכוח . לדון אותו קל, רב

שקל ודבר , "יביאון אל משה", קשה לדעת מה דינודבר שש. "הדבר הקשה יביאון אל משהאת "הכתוב כן אומר 
 ". ישפטו הם", מה דינולהבין 

 

 (יב 'טישמות ) "לא תגע בו יד"
שלא תחשוב שמיתה זו היא מיתה מעולה , "משך חכמה"מבאר ה, אבל, ה מודיע למשה שמי שיגע בהר ימות"הקב

אותה מיתה תהיה בין לבהמה  "אם בהמה אם איש", לא ולא, שנשמתם נמשכה אל מקורה, כמו שמתו נדב ואביהוא
 . אופן אחד בלא הבדלבבגדר אחד ו, ובין לאיש
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 (ד 'יחשמות )" מחרב פרעה ויצילני"
לידת זמן בשרק " ספורנו"מבאר ה? מחרב פרעה' רק עכשיו הצילו הכי ו? הראשון אליעזרמדוע לא קרא משה לבנו 

היה משה אז רק ו, "וימת מלך מצרים, ההםויהי בימים "שנאמר , מלך מצרים שהיה רודף את משהפרעה אליעזר מת 
שיהיה נודע אצל  םמקומשה לא היה בטוח מחרבו בכל כל זמן שהמלך היה בחיים כי , מחרב פרעהשהוא ניצל ח ובט

 (י 'יח א מלכים)" אם יש גוי וממלכה אשר לא שלח אדוני שם לבקשך"פי שנאמר לאליהו כ, פרעה
 

  (יט 'יחשמות ) "ךלוקים עמ-עצך ויהי איעתה שמע בקולי א"
בי שמשון רמבאר ? ךמבלי עצתו לא יהיה אלוקים עכי ו "עמךר ״איעצך ויהי אלוקים מיתרו בכך שא ה כוונתמ

דבר שמסלק את השכינה כי , שקרבוודאי מם מהד חאהרי , דיןהבית ים לפני מדעון דיהבעלי ר שאכ מאוסטרפולי
ע שהשכינה משמ (א 'בתהילים פ) ל״-ם נצב בעדת אלוקי-״אה שכתוב מו. (ז 'אתהילים ק)ד עיני״ ג״דובר שקרים לא יכון לנ

יושבים ר שאזה טוב כך א. יוצאים והדיינים נושאים ונותנים ומתייעצים בדיןן בעלי הדיר שאכהוא , כן נמצאת שם
את ולתת ואז לשי מהחוצה שהרי אין לו עם ן דיהבעלי את  יםחלושלא אבל בדיין יחיד , בבית הדין שלושה דיינים

 ...ך״מלוקים ע-ואז ״ויהי א שופטים ולא תדון לבדמנה שת״איעצך״ כוונת יתרו י הווז, וד שםמאין הקב״ה יכול לע
 

 (יג' שמות יט)" לקים מן המחנה-משה את העם לקראת הא ויוצא"
כלומר . "םלקי-אלקראת ה". זה מחנה ישראלש ,שהיו ששים רבוא, משה מוציא את בני ישראל, רבינו בחיילפי 

מלאכי השרת ירדו של ששים רבוא של "זחדרשו כפי ש, שםלהם מלאכי השרת שירדו ש םלקי-אהלקראת מחנה 
כי שתי המחנות  ('בראשית לב) "שם המקום ההוא מחניםויקרא " יעקבישראל ועליהם רמז של שם כנגד ששים רבוא ל

ישראל משועבדים בשעבוד בני שהיו  לפי. (א' שיר השירים ז)" כמחולת המחנים"ועל זה אמר שלמה , זה לעומת זההיו 
את  פעמים שלמה ארבע הזכיר  ןלכ ,אומרת לישראל שישובו לאמונתם ויאמינו בהם ןיות וכל אחת מהומלכ ארבע

ונתן ים טיכלומר נעשה מכם של "שובי ונחזה בך"ואנחנו היום בשעבוד המלכות הרביעית האומרת , "שובי"התיבה 
אומה ששלום העולמים דר , "השולמית"ל "זחדרשו עוד . "ואתה תחזה מכל העם"והוא מלשון  ממשלהלכם כל מיני 

אתם האם  ?מה אתם יכולים לתת ממשלה ומעלה וכבוד לשולמית ?"בשולמיתמה תחזו "והיא משיבה , בתוכה
. לקראת זהזה  םשתי המחנות שהיו יוצאיכ "המחנים כמחולת"זהו  ?יכולים למצוא בדמיון שמחת מעמד הר סיני

ה "עתיד הקב"ל "זחין שדרשו יאותו מעמד למחול כענבני ישראל בתענוג ההשגה שהשיגו את משיל שלמה מ
 ."לעשות מחול לצדיקים בגן עדן

 

  (כא' שמות יט)" אל משה רד העד בעם 'הויאמר "

, אכלות'מ ריות'גדים ע'בהוא ראשי תיבות של  בע״םשמה שאומר הכתוב  "חדרי בטן"א ב"רבינו החידאומר 
  ולכן, םכמה איסוריעל עבור שלוש הנאות אלו עלול לעיניו ב וההולך אחר, לעיןים נרא אלושלוש הנאות ש
 מותר מה שאם  הנאתן כילהרבות יתרחקו מששיתרה בהם , "בעם" תורה אמר ה׳ אל משה רד העדזמן מתן ב
שעל ידי זה , "ממנו רב ונפל", עיניהם יילכו אחרמא ש, "'לראות'ה׳  פן יהרסו אל"שנאמר מה וזה , ךיצרש המו

ה מו, :(טה טוס) "פלשתים את עיניואחר עיניו לפיכך נקרו  שמשון הלך"מובא במשנה ו, וכריתות יתחייבו מיתות
מופיעה פעמים שלוש . (ישעיה מ״ב) "'אשלח מי עור כמשולם ועור כעבד ה מי עור כי אם עבדי וחרש כמלאכי"שנאמר 
גדי 'ב רים שלא לראותושעה ונעשו עוההנאת מחפשים את  ם״ שעבדי ה׳ אינם"נגד ״בעכבפסוק  "עור"המילה 

  .ריות ומ׳אכלות אסורות'חמודות וע
 

  (ב' שמות כ)" מצרים מארץ הוצאתיך אשר לקיך-א 'ה אנכי"
 .(קה שבת" )הבית'תבית י'פשי כ'נא נ'אנכי נוטריקון א"

ומתרץ על פי הדיון בגמרא ? בנוטריקון "אנכי"ל את המילה "מדוע דרשו חז "חנוכת התורה"רבי העשיל בשואל 
שמשמעות היא שאם התורה ) ?(אוסף של מגילות)או נתנה מגילה ( יחידה אחת)האם התורה נתנה חתומה  .(גיטין ס)

אך אם התורה ניתנה מגילה אזי מותר לכתוב חלקים , ניתנה חתומה אסור לכתוב חלקים ממנה בנפרד אפילו להתלמד
פרשת סוטה על טבלא את הילני המלכה כיצד כתבה חתומה שהתורה נתנה מאן דאמר נשאלת שם השאלה לו( ממנה

לפי . (ראשי תיבות) פרשת סוטה בנוטריקוןאת כתבה וטה אלא תרצים שהיא לא כתבה את כל פרשת סומ ?של כסף
שהתורה מאן דאמר ל, שהרי גם כאן עולה הקושיה, בנוטריקון" אנכי"ל את המילה "זה ניתן להבין מדוע דרשו חז

צת לכך מתר ?רק פרשה אחת מפרשיות של התורהרי זוהי שה, כיצד נכתבו עשרת הדברות על הלוחותחתומה נתנה 
כתירוץ של הגמרא , לכתובמותר שהרי בצורה זו לדברי הכל . הבית'תיבת י'כפשי 'נא נ'נוטריקון א "כיאנ"הגמרא 

 . הילני המלכהפרשת סוטה של גבי ל
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