
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
        

אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה אשר הציל את העם מתחת יד מצרים.  'ברוך ה :"ויאמר יתרו

 יא'(-)שמות, יח', י' ".מכל האלוקים 'גדול הכי עתה ידעתי 

הוא לא מסוגל ללכת בדרך ניין בידיעה, ויתרו שבאדם מע - "עתה ידעתי"הטבע של יתרו. את הפסוק הזה מסמל 

ועם ישראל  ,האמונה. כי משה רבנו ועם ישראל אחריו הם מבחינת הקדושה. משה רבנו הם בחינת אמונה שבאדם

הם אברים שבאדם מבחינה הזאת של האמונה. והם לא באו לבדוק את הקב"ה, אלא הם יצאו ממצרים ביד רמה 

"עתה  :אומר בל יתרו שהוא מבחינת הרצון לקבל שבאדםמתוך האמונה. כל הניצחונות הם רק בדרך האמונה. א

קב"ה גדול מכל הכוחות שבעולם, רק עכשיו הוא מכיר בכך. הכן לא היה אצלו בהכרה ש לפני ."'גדול הכי ידעתי 

 זה, ועכשיו אני אחיה על פי זה. בהמופתים, עכשיו אני יודע ומכיר  אחרי כל

מתוך הידיעה, אין כאן  רק גדול מאוד, אבל כשזה מתוך האמונה זה גדול הרבה יותר. אם זה בא ערךהיא  'ה תהכר

. אדם מתנהג על פי טבעו, שכאשר הקב"ה מתגלה אז הוא נכנע. אבל אם הקב"ה אינו 'עבדות הל קשרשום 

ית של יתרו. הוא מרכזהנקודה ה ורוצה להיכנע מתוך האמונה. זלא מתגלה, אז הוא עושה מה שהוא רוצה. הוא 

מקריב קורבנות, אבל כל זה מהיבט שלילי, ולא בהיבט חיובי. משמעות הדבר שאדם מוכן ללכת להקריב הקרבות 

מכל  '"שגדול הגדולים, אבל בתנאי שהוא יודע בידיעה גמורה  יםהרבה דברלעשות וללכת במסירות נפש 

. זה עניין טבעי, וזה שייך לאומות 'כאן עבדות ה איןממילא ואבל הוא לא מוכן ללכת בדרך האמונה,  .האלוקים"

 .עם ישראל הולכים בדרך האמונה, ולא בדרך הידיעה ל כןעהעולם. 

 ךתר" מאמר

 

 

 

 

 אחד בלב אחדכעם  –"וייחן שם ישראל לנגד ההר" 

ין העדר ענין מתן תורה שהיה במעמד הר סיני, אין הפירוש שאז נתנה התורה פעם אחת ואחר נפסקה, אלא א

ברוחניות, כי זה ענין נצחי שאינו נפסק, ומצד הנותן אין שינוי, אלא כל השינויים תלויים במקבלים. לכן היות 

שעתה אין אנו מוכשרים לקבל, אנו אומרים שההפסק הוא מצד העליון, מה שאין כן אז במעמד הר סיני היו כלל 

אחד בלב אחד", כאיש  –"ויחן שם ישראל נגד ההר  ישראל מוכנים לקבלת התורה, כמו שאמרו חז"ל על הפסוק:

שהיתה אז הכנה מצד הכלל, שלא היתה להם אלא רק כוונה אחת, מחשבה אחת, שהיא קבלת התורה. אבל מצד 

הנותן אין שינויים והוא תמיד נותן, כמו שכתוב בשם הבעש"ט שהאדם מחוייב כל יום לשמוע את עשרת הדברת 

 על הר סיני.

 מר מתן תורה בסעודת ליל שבועות תש"חהרב אשלג, מא
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 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 

 ביקורת בונה

ם מַ " עָּ ה לָּ ה ֹעשֶׁ ר ַאתָּ ר ַהזֶׁה ֲאשֶׁ בָּ ה ַהדָּ ר מָּ ם ַוֹיאמֶׁ עָּ ה לָּ ר הּוא ֹעשֶׁ ל ֲאשֶׁ ה ֵאת כָּ ַָוַיְרא ֹחֵתן ֹמשֶׁ ה ישֵֹשב ְלַבדֶׁ  ְוכָּל דּוַע ַאתָּ
ם ִנצָּ  עָּ בהָּ רֶׁ ר ַעד עָּ יָ ִמן ֹבקֶׁ לֶׁ  ." )שמות יח, יד(ב עָּ

 פשט הפסוק:

 משה רואה את משה שופט את העם לבד ומתפלא על כך.ין וחותן ייתרו כהן מד

 שמות פרק יח( ,)מדרש שכל טוב  הפסוק:  האגדה על

ם": שהיה טרוד בעבורם ומתבטל מדברי תורה ויושב ומשיב לכ עָּ ה לָּ ר הּוא ֹעשֶׁ ל ֲאשֶׁ ה ֵאת כָּ ל אחד "ַוַיְרא ֹחֵתן ֹמשֶׁ
ם". כדמפרש ו ואחד כפי דבריו, ומטריח עצמו עָּ ה לָּ ה ֹעשֶׁ ר ַאתָּ ר ַהזֶׁה ֲאשֶׁ בָּ ה ַהדָּ אזיל בריבותיהם הרבה: ויאמר "מָּ

יָ?". ומריבין ]רבים[ זה על  לֶׁ ב עָּ ם ִנצָּ עָּ ל הָּ ָ ְוכָּ ה ישֵֹשב ְלַבדֶׁ  .זה ואתה נטרד להם מן בוקר עד ערב]והולך[: "ַמדּוַע ַאתָּ

 נקודות למחשבה:

משה רבנו פוגש את חותנו לאחר יציאת מצרים ומספר לו אודות הניסים שעשה ה' עם עמו ישראל. יתרו נפעם, 
א  -ומקבל את הקב"ה כא ל הָּ ה יַָּדְעִתי ִכי גָּדשֹל ה' ִמכָּ ֹלִהים" )פסוק יא(. אבל הוא פחות מתרשם מפנים -ל יחיד: "ַעתָּ

וחד כשרואה אותו עסוק כולו בתפקיד של שופט צדק עבור מסוימות של ההנהגה היומיומית של משה רבנו, ובמי
כל דורש. נחלקו הפרשנים לגבי הנקודה המרכזית בהתנהגותו של משה רבנו שהפריעה ליתרו. אבן עזרא סבור 
ה ישֵֹשב" וכותב: "בעבור שמשה יושב לבדו, וישראל נצבים ]עומדים[, ואין זה דרך  שהבעיה טמונה במילים "ַאתָּ

ָ". -בעקבות אגדתנו  -קוני מוסר". החז הבעיה היא חוסר הארגון והעדר   חושב שהמילה המרכזית היא "ְלַבדֶׁ
האצלת סמכויות, הגורמים למנהיג לבלות רוב זמנו בבית הדין על חשבון משימות לאומיות חשובת אחרות: "היה 

". מצד שני דלות המשאבים לך לחבר עמך הרבה חכמים להיות דנים עמך להקל מעליך ולא תשב בדין אתה לבדך
גורם לחוסר סדר ולשירות ירוד ל"לקוחות": "שאלו טורדים את אלו ועומדים ומצפים כל היום מתי יבואו לדין 

ר" )פ ר ָאמָּ ה ְלקשֹל ֹחְתנשֹ ַוַיַעש ֹכל ֲאשֶׁ  סוק כד(.לפניו". משה מקבל מיד את עצת התייעלות של יתרו: "ַוִיְשַמע ֹמשֶׁ

ל יתרו מפתיע בהתחשב לקושי שלנו להעביר ולקבל ביקורת. הסוד הראשון של ביקורת בונה כוח השכנוע ש
ומקובלת היא ההבנה ההדדית שהביקורת באה ממקום של קרבה ואכפתיות ולא של כעס או ניכור. ולכן אמרה 

ָ ְוֹלא תִ  ת ֲעִמיתֶׁ ָ השֵֹכַח תשִֹכיַח אֶׁ בֶׁ ת ָאִחיָ ִבְלבָּ יו ֵחְטא". כדי לקיים מצוות תוכחה התורה: "ֹלא ִתְשנָּא אֶׁ לָּ א עָּ שָּ
באופן ראוי צריך קודם כל להסיר את השנאה מלבנו. ומצד השני, עצם התוכחה, המאפשרת "ליישר קו" עם השני 
דרך תקשורת פתוחה, מונעת הצטברות כעסים ושנאה בין אנשים. הסוד השני של העברת ביקורת עניינית ויעילה 

דות והמניעים להתנהגות הלא רצויה לפני קביעת העמדה וההמלצה לתיקון. לכן משתמש הוא הצורך בבירור העוב
ר ַהזֶׁה?" ו בָּ ה ַהדָּ ה", ולפני ההצעה לשי-יתרו במילים "מָּ ה ֹעשֶׁ ר ַאתָּ ר ֲאשֶׁ בָּ פור "ַמדּוע" לפני הקביעה "ֹלא טשֹב ַהדָּ

ְצָ ִויִהי א   ה ְשַמע ְבֹקִלי ִאיעָּ ְך".-"ַעתָּ  ֹלִהים ִעמָּ

ְשלּו ִאיש ְבָאִחיו" )ויקרא כו(: "מלמד שכולן ערבים זה בזה!  התם שהיה בידם  -הגמרא מסבירה על הפסוק "ְוכָּ
למחות ולא מיחו" )סנהדרין כז ב(. במילים אחרות, בחברה הרואה את הערבות הדדית כערך יסוד ומבינה 

ה מוסרית. אדם האדיש למעשה הרעה הופכת התוכחה לחוב -שהתנהגות של כל פרט משפיעה על הכלל כולו 
 -נענש על כך! הלוואי ונגיע כל אחד למדרגת אהבת התוכחה, שנאמר : "איזו היא דרך ישרה שיברור לו האדם 

יאהב את התוכחות. שכל זמן שתוכחות בעולם, נחת רוח באה לעולם, טובה וברכה באין לעולם ורעה מסתלקת 
 מן העולם" )סנהדרין כז ב(.

 

 

 

 
                      



 דיבורי נשמה עפ"י הזוהר השבועי
(הרב דניאל שוסטר)  

 

וצריך להבין מה . "וישא אהרן את ידו אל העם ויברכם"הזוה"ק על הפסוק הזה פותח בפסוק  -"וישמע יתרו" 

וטובו ומלכותו  כל באי עולם גודלו יכירו וידעו - לתקן עולם במלכות שדי עיקר העבודה זההקשר בין שני הפסוקים. 

שהגרים הם הניצוצות ". לא גלו ישראל אלא כדי שיתווספו עליהם גרים"אמרו חז"ל:  ל זהשע. השי"תשל 

ובכל יום ויום מתבררים ניצוצות וגרים חדשים לקדושת שהתקרבו מעומקי הקליפות לצור מחצבתם הרמה. 

הגר יש לו נשמה קדושה וגוף מזוהם.  כי ת. , שעניינו צרע"קשים גרים לישראל כספחת"ומרים: וחז"ל א. ישראל

שמגיע מגופות  אף על פי שנשמת הגרים קדושה וגבוהה מאד, אבל גופם כי .ף של הגריםוצריך שמירה מזוהמת הגו

שלא עמדו אבותיו על הר סיני, ששמה פסקה זוהמתם, הרי גופו מזוהם וצריך לשמור שזוהמת הגוף לא ישפיע על 

ים שעד . וחז"ל אומרגוף של הגר זה בחינת צרעת, שצרעת זה בחינת עור הנחש ולשון הרעולכן הקדושת ישראל. 

והנה, הכהן  .כי עד עשרה דורות עדיין יש רושם של זוהמת הגוף של אומות העולם עשרה דורות אסור לבזות גר,

ד, שאין על זה אור החסכי הכהן, שהוא  .הוא מטהר את הצרעת, כמו שכתוב בפרשת מצורע "והובא אל הכהן"

ר ולכן אפש זה בעצם אחיזת הנפש בגופו של הגר.שום צמצום, הוא יש לו כח לשאוב את זוהמת גופו של הגר,  ש

שהזוה"ק מתחיל עם עניין ברכת אהרן הכהן, שברכה הוא עניין של חסד, כי ברכת אהרן מטהרת את הגוף  ומרל

ן, כהן של עבודה זרה, הפך של אהרן שהיה יכהן מדי שהיה רוב גרים, שיתרויופרשתינו היא פרשה של קשל הגר. 

מונה את  בפרשת יתרו נו, כי הנה הזוהר הקדושועוד יש לומר בפרשת"ת.  בכח קדושת אהרן נטהר יתרו. כהן להשי

של אדם אפשר להשתנות לגמרי,  וידוע שבכח הנשמהוי הידיים והפנים, שזה מופיע בגוף. וכל סודות שרטוטי ק

והנה הגרים הם בחינת הלבוש של כלל  ח הנשמה הוא גבוה מאד.ו, כי כי אפשרמני הגוף מראים שאאפילו שסי

 למה הזוה"ק אפשר לומר בדרך רמז . ועל כןזה בחינת נשמה ביחס לגרים ישראל )בסוד הכנפיים(, כי עם ישראל

ראל, והכהן ף של ישוהלבוש והג ינתכי הגרים זה בח .פרשה של קירוב גרים, מדבר מסימני הגוף ויתרו, שז רשתבפ

 והכהןדימין, שאין על זה שום צמצום.  , זה מרמז על אור החכמה"נשמה"שזה בחינת  "שמןזה בחינת נשמה. כי "

לגמרי לגמרי, שזה השלמות של ישראל והגרים שזה  ונשמה, והנשמה יש לה יכולת לשנות את הגוף שמןזה סוד 

, זה כביכול מרפא את הצרעת, שזה זוהמת אומות העולם הדבוקה ת אהבת הגרווישראל ע"י מצוכמו נשמה וגוף. 

, שהיא ובתורה כתוב שהמצורע צריך להביא שמן ביום טהרתו, כי השמן זה הנשמה והפנימיותבגוף הגרים. 

שנזכה כולנו  .ובזה נבין הקשר בין יתרו לאהרן, שזה שלמות של פנימיות וחיצוניות מרפאת את הגוף והחיצוניות.

 נימיות וחיצוניות.לאחד פ

 

 

 

 

 "ויתייצבו בתחתית ההר"

שכפה הקב"ה עליהם הר  שבת פ"ח: "ויתייצבו בתחתית ההר. אמר רבי אברדימי בר חמא בר חסא: מלמד

 כגיגית..."

כפה עליהם ן ידעני –ויש לפרש  מאמר קצד "ויתייצבו בתחתית ההר": ברכה ושלום, באר רבי ברוך שלום אשלג במ

כמו כן יש כפייה ע"י תענוג. שמי שרוצה שחברו יעשה מה  סורים, יהר כגיגית, שצריכים לדעת, כמו שיש כפיה ע"י י

אופנים: או מחמת ייסורים, היינו שמפחד ממנו שאם לא יעשה שהוא דורש ממנו, אז חברו מוכרח לציית לו ע"י ב' 

 .או מחמת תענוג המושך אותו לעשת את דרישתואת רצונו הוא יעשה לו ייסורים, 

  



 

 פניני בינה

 (אדלר יפעת)

 

  חיים הם בוחן פתע בחשבוןה

נשכחו מעלה אבק במגירה נידחת, דפי הנוסחאות כבר את הבגרות במתמטיקה, המחשבון באנחת רווחה סיימנו 

 אבל המבחן האמיתי בחשבון מלווה אותנו יום יום, דקה דקה.כבר מזמן. 

ך לישון עוד כמה דקות או לקום לתפילה? לאכול להמשיך לרבוץ מול המחשב או לקום להכין ארוחת ערב? להמשי

 ? או לוותר עליה וקולד העסיסית והמפתההש את עוגת

ה חני . נסעתי לאורך הרחוב ומצאתי בקצהובאחד מהרחובות בסביבה חיפשתי חנייהמיהרתי לקורס והשבוע 

. פנירגע לת שהגיעה מולי מכונימזווית העין ראיתי אז בל אעצרתי לידה והתכוננתי לרוורס אחת יחידה ונדירה. 

אנחנו , בכל אירוע ואירוע, בכל מפגש שלנו כל רגע ורגעב? ממולשלנהגת  כספתלחנות או לוותר על החניה הנ

 ל בחירה שכזאת היא למעשה בוחן פתע בחשבון.כאנחנו צריכים לבחור ולהחליט. ו ונמצאים בצומת שב

כותב הרב אשלג בספר מתן תורה, מאמר החירות כב: "ומותר האדם על בעלי החיים הוא שהאדם יכול להסתכל 

להסכים לקבל עתה שיעור ידוע של מכאובים מתוך בחירתו את העונג או התועלת זאת אומרת,  ,למטרה רחוקה

 "שעתידה לבוא אליו לאחר זמן.

ציפייה לתענוג ותועלת חשבון ומתוך  זמני מוכנים לסבול סבל תענוג ורוצים להימנע מסבל, אבל אנחנו שואפים ל

חנו אנ ביל להשיג את מקסימום התענוג. אבל במקרים רביםינימום של סבל בשמ החשבון שלנו הוא:עתידיים. 

 זוכים למפח נפש. אנחנו  מוטעים ובמקום התענוג שקיווינו לוהיו חשבונות שלנו מגלים שה

החשבון  –די וככל שהמחיר שעלינו לשלם עבורו יותר מעורפל או עתידי יככל שהתענוג יותר מפתה עבורנו ויותר מ

נוג מידי והסבל עתידי התעאנחנו מתפתים לקנות בכרטיס אשראי ובתשלומים כי שלנו יהיה יותר מוטעה. 

יגיע מועד החיוב נאלץ להתמודד עם פעולות במספרים שליליים. אנחנו שומעים את צפצוף . אבל כשומעורפל

 יםמעלים מעינינו את הסיכון והסבל המסתתררחש די של התעדכנות במתוהתענוג המי אפ בזמן נהיגהצהווא

  מאחורי הסחת הדעת מהכביש.

כל שיש לנו יותר כוח כ המחיר נסתר מעינינו.ידי וברור והתענוג מאחד לא רואה? ומה לגבי עיגולי פינות כשאף 

האם  נו לטובתנו?מד שלעלים והמבחן בחשבון אתגרי יותר. האם ננצל את הכוח והמוגדיותר הפיתויים  –ומעמד 

 – ידי. והתשלוםוחשי ומלה מהתענוג במקרים הא? כדי להשיג תענוג עבורנוונפגע בהם נרמוס אנשים אחרים 

 ביותר.מעורפל 

המבחן היו תוצאות  –בלי ההעלם הזה . מעינינו ונסתר נעלם ה"הקב אור שבו וההסתר ההעלם בעולם חיים נחנוא

לא הבחירה  –שק מלא בגחלים לוהטות לבין שק מלא בזהב וכסף אם היינו צריכים לבחור בין ידועות מראש. 

אם היינו מרגישים באופן מוחשי מתי המעשים שלנו מקרבים אותנו לקב"ה ומתי הם  .הייתה כל כך קשה

 העלםה. ויגיעה בחירה לנו מאפשרהוא זה ש העלםה היינו מקבלים מאה במבחן. כולנו  –מרחיקים אותנו ממנו 

ו תנההעלם מעמיד או .ובמידותיו בבורא לדבוק כדיעבוד ולהתאמץ ולתרגל ולהתייגע ל לנו מאפשרהוא זה ש

אתגרים יתר הצלחה במוד בכל לענו –ויתי ה' לנגדי תמיד" ועינינו את "שואם נראה לנגד במבחן האמיתי בחשבון. 

 בהצלחה!העומדים לפנינו.  ובניסיונות

 ("כיפה" פורסם גם במגזין)
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