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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

 

 
 (י' יחשמות " )הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה אשר"

עם  בעבורכי , ם פרעה ועמותוא ונס גדול שלא הרגישראל ם עשה עה על ש"יצרו משבח את הקב, ן"רמבהלפי 
יתרו את עם ישראל בלשון  זכירמכן ל, שהמהיה גם להזה הגדול הנס ו. בארצם גדולותעליהם מכות  ישראל באו

העם מתחת יד  אתהציל  אשר", עם ישראלה "עשה הקבנוסף נס . אתה והעםכלומר , "אתכם"ואמר , "כחונ"
 . יצאו משם לחירות עולםהם במצרים בני ישראל שהיו אחר ש, "מצרים

 

 ( כג' שמות יח) "זה על מקמו יבא בשלוםוגם כל העם ה"
הרי שיש  תוצעזכות בשיגיע למשה רווח שיתרו מחזק את עצתו למשה ואומר שמלבד ה הקדוש "אלשיך"מסביר ה
 ,"אתה לבדך", הדיין היחידיבהיותך כי . "וםא בשלוכל העם הזה על מקומו יב"שוהוא נוסף וח גדול ורבעצתו 
ישארו כמה בעלי דינים שלא היה שהות בהכרח י, דינו בים כל אחד עם בעלרשיום אחד מאה בעל דינים בויבואו 

מחלוקת עד בבקטטה וכשהם עדיין מקומם  לצא שהם חוזרים איו. חרהמונדחה דינם ליום , ן אותם באותו היוםלדו
חזור לא י, דייניםריבוי העל ידי , אך עתה. שלוםל ביניהםיתווך מול משה שישובו לעמוד בדין בו המחרת שליום 

 ת את עשוהם יספיקו עוד באותו היום לשטרם שובם למקומם כיון , ביניהם שלוםלאחר שעשו ל מקומו כי אם איש א
 . ישובו למקומם בשלוםכולם אחר המשפט ו ,םביניה משפטה

 

  (ב' יטשמות ) "ההר נגד ישראל שם ויחן במדבר ויחנו סיני מדבר ויבאו מרפידים ויסעו"

 הכתוב למה הוצרך ו, "באו מדבר סיני"אמר נוהלא כבר " ויבואו מדבר סיני"מדוע חוזר כאן הכתוב ואומר 
 הקדוש שכאן " אור החיים"מבאר ה? חנוו שם גם באשאליו במקום שהלא מובן הדבר , "ויחנו במדבר" לומר

 הוא הראשון העניין . קבלת התורהצורך נים הם עקרי ההכנה לישלשה עניבא הכתוב לרמוז לנו על 
 כל משום כך רואים שבו, ההתור השגתאת ד יפסגורמת להכי העצלות , תעצמות בעסק התורהההתגברות והה

 , עצמו עליהאת ימית האדם גדר שהעד , חוזק ואומץשל לשון מקפידה התורה לדבר ב תורהמוזכרת המקום ש
  אלא םמתקיימי תורה דברי שאין" ל"זעל כך חודרשו , (במדבר יט יד)" באהל זאת התורה אדם כי ימות"דכתיב 

 וכנגד זה אמר , הה אלא בהתעצמות גדולת התורהשגתושג שלא  יםאור, :(ברכות סג) "עליה עצמו שממית במי
 ם את היציאה להקדיהכתוב  לעכן היה  שאם, מקום שממנו נסעועל הלהודיע כדי לא , "ויסעו מרפידים"הכתוב 
 :(בכורות ה) "ברפיון ידים"ל "זחשדרשו כמו , רפיון ידיםה של בחינהלומר שנסעו מהכתוב תכוין האלא , ייהנלפני הח

 עצמם את זו והכינו הבחינה המישראל  סעועתה ננה וה, (ח 'יז שמות)" וילחם עם ישראל ברפידים"פסוק על ה
 כי אין , והוהוא השפלות והענהשני  יןיענה". ויבואו מדבר סיני"רמוז בכתוב  הזו', משא בנועם ה עבודתלעבוד 

 הכתוב אמר  זהוכנגד , (.דעירובין נ)עצמו ומשים עצמו כמדבר את אלא במי שמשפיל  םדברי תורה מתקיימי
 הוא השלישי  יןיענהו. מדבר שהכל דורכים עליומו הלשון שפלות וענוה כ ופירושש, "ויחנו במדבר"

 (לו 'ירמיה נ)" ונואלו הבדיםחרב אל " שעליהם אמר הכתוב, לא שיהיו בד בבדובלב שלם ותמים חכמים הבהתחברות 
, לשון יחידב "ויחן שם ישראל"הכתוב וכנגד זה אמר , ויסבירו פנים זה לזה, זהאת עדו יחד ויחדדו זה ויתושאלא 

 . ת התורהא ים לקבליעתה הם ראוו, יחד כאיש אחד םכולשנעשו 
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 (יז 'יטשמות ) "תחתית ההרבו בציויתי"
 . .(שבת פח) "שכפה עליהן הר כגיגית דמלמ"

ה עליהם את "כפה הקבבעת מתן תורה שון וכישאומרים שהמפרשים את דברי " נחל קדומים"ב מביאא "רבינו החיד
זה לפי . (טכ' דברים כב) "יוכל לשלחה כל ימיו לא"שעל אונסה נאמר אנוסה ין של דהרי שיש לעם ישראל ההר כגיגית 

צבה יועל זה קמה וגם נ, בתחתית ההר ,על שהיו אנוסיםלישראל עמידה  היהש, "יצבויוית"הכתוב שאמר ובן מה מ
כלומר ולא  ,(ח' תהלים ל) "ה׳ ברצונך"שאמר הכתוב מה  וזה, (יד' צדתהלים ) "לא יטוש ה׳ עמוכי ", עמו ישראל עדת

 על כן. ואם כן היינו אנוסים ,"עוז"הנקראת  התורהשהיא  ,זוההר בשביל עאת כפית , "העמדת להררי עז" ,ברצוני
 ".הסתרת פניך"אם כך מדוע , "לשלחה כל ימיו לא יוכל"הוא שבעלה אנוסה שהרי דין  , "הסתרת פניך הייתי נבהל"

 

  (יח ושמות ) "בא אליך חותנך יתרו אני"

כדי שמשה מוסר הדרך על היא הודעה טרם הגעתו היא נכונה וה שמשמה שמקדים יתרו ושולח ל" ספורנו"מסביר ה
 כל שכן, "לביתך פתאום תכנסאל " (נדה)ל "זמו שאמרו חכ, מקום לשבתםלהם הכין ולבואו ת ארקכונן ליוכל להת

 . לבית חבירךכנס ישהדבר תקף בבואך לה
 

  ( ו' שמות יח) "בא אליךויאמר אל משה אני חתנך יתרו "

מלך שמחל על "ל "אמרו חזהלוא הרי יש למשה דין של מלך ו ?איך מבקש יתרו ממשה שיצא לקראתו, לכאורה
א שעדיין לנכון  ,אמנם, (טו' דברים יז)" שום תשים עליך מלך"ב ותולמדו זאת מהכ .(כתובות יז) "כבודו אין כבודו מחול

מתרץ . בקלונו של משהכבד יתרו שיתמן הראוי  הזאין , בכל אופן, בני ישראלצטוו ניתנה התורה ועדיין לא ה
הוא תגייר הלא יתרו כל זמן ששאלא , כבודומה שבקש יתרו ממשה שיצא לקראתו לא היה זה משום ש" פנים יפות"ה

ולכן אותו  גיירויו ילאשיצא משה מביקש ן ולכ. מפני ענן הכבוד שהיה מקיפם, לא היה יכול לבוא אל מחנה ישראל
ת אחר האם הולכ הילדיםגרות ו" וחיהלאחר שי"פורה יצשל גירות השבטלה סבר יתרו ש "ואשתך ושני בניך"אמר 

כיון שכבר נתגיירה היא שאמת האבל , אל תוך ענן הכבודס היכנל םיכוליהם אין אחרת להתגייר  םצריכילכן כולם 
אבל אשתו ובניו באו , רק את חותנו יש לגייר, "ויצא משה לקראת חותנו"לכן נאמר , אבאחר ה םהולכיצפורה הבנים 

  .ללא צורך בגיור אל תוך המחנה
 

 (ג' יטשמות " )ישראל לבני דיותג"
שיגיעו למי עונשים האזהרות ולבני ישראל את ה להודיעה מצווה את משה "הקבל ש"למדו חזפי הפסוק שלפנינו  לע

דברים הקשים כלומר  "ותגיד"לשון שהדבר נלמד ממה שנוקט הכתוב ב רבינו בחייאומר . שלא יקיים את התורה
והגד נא לי מה "חסר כגון בכתיב הגדה של לשון כתוב בכל המקרא כי ד "יואות תוספת הב ,ועל כן הוא מלא ,םכגידי
ל "חז דרשו, מכך ,ד"יותוספת האות בלשון הגדה נכתב ורק כאן , ('ישעיה נח)" והגד לעמי פשעם"או , ('יהושע ז)" עשית

 . םדברים הקשים כגידיבשמדובר 
 

 (יז 'יטשמות ) "תחתית ההרבו בציויתי"

 . .(שבת פח) "שכפה עליהן הר כגיגית דמלמ"
את  הראה להםה "ת ההר כגיגית היא שהקבה כפה עליהם א"ל באומרם שהקב"שכוונת חז "משך חכמה"מבאר ה

', ה דהשגת כבועוצם ויצאה נשמתם מ תהטבעיה בחירמהם הכי ממש בטלה  דע, בהקיץ ובהתגלות נפלאהו דכבו
 . של מלאכיםרוחנית גבוהה כמו עו לרמה יגוה

 

  (ח 'כשמות ) "זכור את יום השבת לקדשו"
זכור ושמור "ל "זודרשו ח. (יב 'ה דברים) "את יום השבת לקדשו' שמור'"נאמר  "ואתחנן"עשרת הדברות שבפרשת ב

גוף "את יש , בתורהכל המצות שלש "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמבאר . (.ה כז"ר)" בדבור אחד נאמרו
. והומצההוא  לבדבהמעשה אלה  והומצההטעם אינו אלא , "הוהמצוטעם "יש את ו, דהיינו המעשה "הוהמצו

היינו קיום השבת ושמירתו כמי ששומר מצות ד, והוו גוף המצוה כמוגם הטעם הוא מצשבה שבת הות ומצמיוחדת 
 "את השמים' כי ששת ימים עשה ה"דבר הוא הוטעמו , המלך ומקיימו מבלתי ידיעת הטעם של המלך רק מאמונה

עולם בששת ימי את שברא  שיש בוראאמין בלבו צריך להישראל איש , אמונהה דורש והמצוטעם שגם , (יא 'שמות כ)
מה  .ת השבתשמירוה כמו עיקר והטעם הוא גם כן מצשנמצא , מלאכתו ביום השביעי ונח בואת לה יוכ, המעשה

אנו אומרים כמו שהוא הטעם ו, היום הקדוש הזה של הוזהו גוף המצו "שמור את יום השבת לקדשו": שאמר הכתוב
לומר הכתוב רצה  "זכור את יום השבת"כתוב אמר הה וטעם המצול עו" זכר למעשה בראשית" שבתהבתפילות 

 . ה כעין השמירהושהזכירה הוא גם כן מצו
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