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יתרו תשס"ט
"את כל התלאה אשר מצאת בדר ויציל ה'" )יח ח(
מפרש הגאו ר' יוס #חיי זצ"ל מבגדד בספרו "עוד יוס#
חי" ,שבפסוק זה רמוז שע ישראל עבר בדרכו חמש
תלאות ,וה:
א .רדיפת פרעה – שרד אחריה וצעקו אל ה'.
ב .שהלכו שלשה ימי במדבר ולא מצאו מי ,ויבואו
מרתה ולא יכלו לשתות מי ממרה כי מרי ה ,ויצעק
הע אל משה לאמר מה נשתה ויורהו ה' ע" וישל! אל
המי וימתקו המי.
ג .כלה הלח כמו שנאמר וילונו על משה וגו' .והוריד
לה הקב"ה מ מ השמי.
ד .חנו ברפידי ואי מי לשתות לע ,וירב הע ע
משה ,ואמר לו הקב"ה והכית בצור ויצא ממנו מי ושתה
הע.
ה .מלחמת עמלק ,ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי
חרב.
הרי חמש תלאות כמני אות ה' .ולכ נאמר "את כל
התלאה אשר מצאת בדר! וכאילו שכתוב ה' תלאה
ויציל ה'.
"ויחד יתרו וגו' ויאמר ברו ה'" )יח ט(
כותב מורנו הגאו ר' דוד טבלי זצ"ל בספרו "נפש דוד":
כא יש סמ! לתקנת חכמי שתקנו לומר "ברו! ש כבוד
מלכותו לעול ועד" אחרי הפסוק שמע ישראל .וזהו ויחד
יתרו .שיחד ש שמי בפסוק שמע ישראל ,ומיד אמר
ברו! ה' ,רמז ל"ברו! ש כבוד מלכותו לעול ועד".
"ויבוא אהר וכל זקני ישראל לאכול לח ע חות
משה" )יח יב(
בספר "ליקוטי חיי" כותב ששאלו אותו למא דאמר
יתרו אחר מת תורה בא ,מתי בא? הרי מיד אחרי מת
תורה עלה משה רבינו על הר סיני ושהה ש  40יו .וירד
בי"ז בתמוז ושבר את הלוחות ,ובי"ח בתמוז עלה להתפלל
על ישראל וזה נמש! עד אלול .ומאלול עד יו הכיפורי
שוב שהה על ההר כדי לקבל את הלוחות האחרוני ,וירד
ביו הכיפורי וממחרת יו הכיפורי נת יתרו עצה
למשה להעמיד שופטי .א כ ,אימתי הל! משה
לקראתו ומתי עשו משתה?
והנה בספר "ליקוטי מהר" שיק" מביא בש כ"ק
האדמו"ר רבי יהושע מבעלז זצ"ל ,מדוע משה לא אכל
ביחד אית בסעודה זו? והסביר ,משו שבאותו יו ירד
משה מ השמי אחרי שקבל את התורה – הלוחות
השניי ,ואותו יו (יו הכיפורי היה ,כמו שפירש רש"י
על הפסוק "ויהי ממחרת" .וא"כ ,אותו יו שבא יתרו אל
משה היה יו הכיפורי והיה אסור לאכול ,אלא,
שהאחרי עדיי לא קבלו ולא שמעו ממשה את מצות
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התענית ביו הכיפורי ,ולכ כול אכלו ומשה רבינו
עמד ושמש לפניה.
"ויאמר משה לחותנו כי יבוא אלי הע לדרוש אלוקי.
כי יהיה לה דבר בא אלי ושפטתי בי איש ובי רעהו
והודעתי את חוקי האלוקי ואת תורותיו") .יח טו ,טז(
ויש לדקדק מדוע התחיל הפסוק בלשו רבי ,כי יהיה
לה דבר ,וסיי בלשו יחיד בא אלי? ועיי רש"י.
ובספר "ליקוטי בשמי" מביא בש הגאו ר' חיי כה
רפפורט אב"ד לבוב ,לבאר זאת ע"פ מה שכתוב בשו"ע
חוש משפט שדיי שבא לדו די ומדמהו לדי אחר שבא
לידו כבר ופסקו ,הרי זה בכלל הרשעי .וכתב על זה
הסמ"ע ,משו שיכול להיות שדי זה אינו דומה לראשו,
עיי"ש.
ולפי זה ,כ! פירוש הפסוק שלפנינו .כי יהיה לה דבר בא
אלי ,דהיינו הדבר כבר בא אלי וכבר פסקתי אותו
בהזדמנות אחרת ,מכל מקו ,לא דימיתי אותו לדי
הקוד ,לדבר שכבר בא אלי ,אלא ושפטתי בי איש
לרעהו .כלומר ,די מחדש כאילו מעול לא היה לפני זה
המשפט.
"כי יהיה לה דבר בא אלי וגו' והודעתי את חוקי
האלוקי ואת תורותיו" )יח טז(
בספר "חפ& חיי על התורה" כתב :וע"ז ענה לו יתרו
חותנו ,נבל תבל וגו' .וסיי בפסוק כ' "והזהרת אתה את
החוקי ואת התורות והודעת לה את הדר! ילכו בה
ואת המעשה אשר יעשו".
והנה רבותינו ז"ל ב"מ ד ל' ע"ב ,פרשו את הפסוק הזה
על מצות שבי אד לחברו ,דתני רב יוס" .והודעת לה"
( זה בית חייה" ,את הדר!" ( זו גמילות חסדי" ,אשר
ילכו" ( זה בקור חולי ,בה זו קבורה" ,ואת המעשה" (
זה הדי" ,אשר יעשו" ( זו לפני משורת הדי .ע"כ.
יוצא מזה ,כי כל הפסוק הנוס ע"י יתרו ,מדבר רק
בעניני שבי אד לחברו במדות ודר! אר" ,בוויתור
משלו ובהנהגת לפני משורת הדי ,דבר ששיי! לבעלי
דברי ולא לדיי ,כמבואר במהרש"א .וא את הדבר
הזה ילמד את בני ישראל ,נוס על החוקי והתורות,
כלומר שירגיל ג בעניני שבי אד לחברו בעניני
מוסר ומדות תרומיות ,ושיעשו ג לפני משורת הדי,
למע יתקדש ש"ש ע"י הנהגת הטובה ודרכיה
הישרי ,אז נקל יהיה לו לעמוד בראש ולהיות מנהיג.
"ואתה תחזה ע כל הע וגו' אנשי אמת שונאי
בצע" )יח כא(
במכילתא אמרו חז"ל" ,אנשי אמת" כגו רבי חנינא ב
דוסא וחביריו" .שונאי בצע" ,ששונאי ממו עצמ בדי
וכל שכ ממו אחרי.

בספר "חכמת חיי" מסופר על הגאו ר' יוס חיי
זוננפלד זצ"ל :תקנה היתה בכולל "שומרי החומות",
להקציב לכל ב תורה מלומדי הכולל המשיא את בנו או
את בתו ,ס! של עשרה נפוליו זהב .סכו שהספיק בימי
הה לכיסוי חלק ניכר של הוצאות החתונה.
והנה הגיעה עת דודי לבנו )של הגריא"ח זוננפלד( ר'
יעקב מאיר ,שבא בברית האירוסי ע בתו של פרנס
העיר ,לאה בת ר' שמואל זאוויל שפיצר.
ואע"פ שמורנו ,ראש הכולל היה ,ועינו צופיה בכל מפעלי
ועניני הכולל ,קרה שדוקא אליו שכח הגזבר ,להעביר את
עשרת הנפוליוני המגיעי לו מקופת "עזר חת וכלה",
למטרת הוצאות החתונה.
עברו שבועות ונקפו חדשי ,זמ החתונה מתקרב ,ובבית
מורנו אי פרוטה לפורטה ,ושר השכחה עדיי שולט על
גזבר הכולל .מורנו בשלו – ג ממונו שלו לא יתבע ,אע"פ
שמגיע לו בדי ,וא על פי שתמיד נזהר היה מורנו ג
מקבלת הלואה ,וכפי שהוא בעצמו אמר פע לר' משה
בלוי ,שכמעט שלא פנה לאיש בימי חייו לש השגת
הלואה ,אבל הכנסת חת שאני .ובשעת דחקו פנה לכמה
מקומות והשיג הלואות להוצאות החתונה.
את זמ החתונה קבעו לאחד מימי הששי ,כמנהג ירושלי
בימי הה .ב"אופרו" )עליה לתורה( שנער! בשבת
שלפני הנשואי ,השתת כמוב א אותו גזבר – שכח,
שנתכבד בעליה לתורה ,לפי הוראה מיוחדת של מורנו –
וזה כנראה כדי להוציא מלבו כל שמ" של טינא או
הקפדה.
ביו הששי שלאחר מכ ,דהיינו ביו החתונה ,בא הגזבר
מבוהל למשרדי הכולל כשהוא ממלמל בעצבנות דברי
כבושי לעצמו ,כאד שנתפס בחטא .הזעיק את שמש
הכולל ויצוהו לאמר:
מהר ושכור ל! כרכרה מיוחדת ,רד לדירת רבי חיי אשר
בבתי מחסה ומסור לו את עשרת הנפוליוני של "עזר
הכנסת חת" ,שנשכחו להעביר אליו בזמ הנכו ,ואל
תשכח להוסי בשמי דברי סליחה והתנצלות ,על שכבשנו
ממנו את המענק שהיה דרוש לו כל כ! .ומי יודע כמה
יסורי וצער נגרמו לו לאותו צדיק בשל כ!.
שמש הכולל מילא אחרי הוראת הגזבר ,שכר כרכרה
מיוחדת שהובילה אותו עד לשער בתי מחסה .מכא מיהר
ברגל לבית מורנו ,והושיט לו את עשרת הנפוליוני,
בהוסיפו מלל ארו! ומסורבל של דברי התנצלות ,בש
הגזבר ובש כל הממוני ,אשר כול כאחד מבקשי
סליחה ומחילה על הצער שגרמו לרבי חיי בשגגה ומתו!
היסח הדעת.
תדהמתו של השמש היתה שלמה בשעה שמורנו הושיט לו
בחזרה את עשרת הנפוליוני ,בהוסיפו בטו תקי
והחלטי :זה לא שיי! לי!
בהבחינו בפניו התמהות של השליח ,הוסי והסביר –
ההקצבה מיועדת אמנ לסייע בהוצאות הנשואי של
מעוטי יכולת ,אבל לפי התקנות ,זה מיועד להוצאות
החתונה ממש ,ואילו אני ,הלא כבר הוצאתי את הוצאות
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החתונה ,והראיה שהחופה תתקיי אי"ה היו אחרי
הצהרי בשעטו"מ .אלא מאי – נשארתי בעל חוב :אי
בתקנות סעי האומר שזה מיועד ג לסילוק הלואות...
ואתה עומד ותוהה :האמנ לא היה כס זה שיי! לו? –
והלא היתה זו זכותו המוחלטת .וא מישהו שכח להעביר
לו את זכותו שלו ,הא היא נתקפחה בשל כ!?!
אלא עילה מצא ונאחז בה .ובעובדה זו וכבדומה לה ,קבע
את מקומו בי אלה שחכמינו הגדירו אות" :שונאי בצע
– ששונאי ממו עצמ בדי".
"ואשא אתכ על כנפי נשרי ואביא אתכ אלי" )יט ד(
כותב התנא יהונת ב עוזיאל שהקב"ה לקח את אבותינו
בערב הפסח של מצרי על ענני כבוד והביא לירושלי
למקו בית המקדש וש שחטו את הפסח.
בספר "אוצר אפרי" מביא בש הגאו ר' נת גשטטנר
שליט"א שהקשה מדוע כשציוה הקב"ה את משה בפרשת
בא )לעיל טז( כתוב "ולקחו מ הד ונתנו על שתי
המזוזות ועל המשקו" ואילו כאשר משה רבינו מצווה
את ישראל הוא הופ! את הסדר וש נאמר )לעיל יב כב(
והגעת אל המשקו ואל שתי המזוזות?
אבל לפי דברי היונת ב עוזיאל הנ"ל ,הרי הדברי
פשוטי ,כי מוב שבציווי צרי! להקדי את המזוזות כי
ה בהישג יד תחילה לפני המשקו ,ואי מעבירי על
המצוות ,אבל למעשה ,הקדוש ברו! הוא הביא את
אבותינו לירושלי ,וש שחטו את קרב הפסח והחזיר
ע ענני כבוד ,וא כ ,כשבאו חזרה הלא הגיעו מלמעלה
ואז פגשו תחילה את המשקו ,ואח"כ את המזוזות,
ועכשיו המשקו קוד כדי לא להעביר על המצוות.
"זכור את יו השבת לקדשו ששת ימי תעבוד ועשית
כל מלאכת " )כ ז(
הגאו רבי רחמי חי חוויתא הכה מג'רבא בספרו
"שיירי מנחה" רומז בפסוק זה דבר נפלא על פי מה
שכתוב בזוהר הקדוש ,שכל ששת הימי ,ימי החול,
מתברכי מיו השבת .וכתבו המפרשי ז"ל ששלושת
הסעודות של שבת כל סעודה היא כנגד שני ימי
שבשבוע ,שיצליח בה במלאכתו .וג' סעודות הלא
רמוזי בפסוק כפי שאומרת הגמרא במסכת שבת קיז
ע"ב :ויאמר משה אכלוהו היו כי שבת היו לה' היו
לא תמצאו בשדה .א כ רמוזי כא ג' פעמי היו
לרמז על ג' סעודות בשבת.
אומר ה"שיירי מנחה" ,א תעזבני יו יומיי אעזב!.
שא יהודי מבטל סעודה אחת שנקראת "יו" ,אז יפסיד
כנגד זה שני ימי בשבוע.
עוד מפרש ה"שיירי מנחה" זכור את יו השבת ,רמז לג'
סעודות שנרמזי במילה "יו" וא תזכור את ג'
הסעודות ,ע"י זה ששת ימי תעבוד ועשית כל מלאכת!,
שתצליח לעשות כל מלאכת! באות ששה ימי ולא
יארע ל! שו הפסד ותקלה ח"ו.
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