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פרשת יתרו

ְ יוֹרֶה חַּטָאִים ּבַּדָרֶך

ידיעה חדשה
פרשת השבוע פותחת בסיפורו של יתרו, שעוזב את משפחתו, את ביתו ואת מולדתו ויוצא 
הכל  לעזוב  מדין  כהן  את  שהביאה  הסיבה  מה  ישראל.  בני  של  חנייתם  מקום  אל  המדברה, 
ועל כל  ים סוף  יִתְרוֹ”, כשיתרו שמע על קריעת  ְמַע  “וַּיִשׁ כזו? אומרת התורה:  ולצאת לדרך 
הנסים שנעשו לישראל במצרים, הוא שמע משהו שעורר אותו לצאת למסע הזה, רעיון גדול 

התעורר במחשבתו, שגרם לו לצאת אל חתנו ואל עם ישראל המדברה.
כשהגיע יתרו למחנה ישראל, חידש לכולם שיש לברך ברכה על הנסים שארעו לישראל: 
ֶר הִּצִיל אֶתְכֶם מִּיַד מִצְרַיִם ּומִּיַד ּפַרְעה” )יח, י(. בתוך דברי השבח ששיבח את ה’,  “ּבָרּוךְ ה’ ֲאשׁ
יתרו הוסיף “פירוש” לנס שארע, וכדאי לשים אליו לב: “עַּתָה יָדַעְּתִי ּכִי גָדוֹל ה’ מִּכָל הָאֱלֹקִים”. 
מסביר רש”י, “מכירו הייתי לשעבר, ועכשיו ביותר”. ודאי שיתרו כבר הכיר את ה’, הן על פי 
שִׂכְלוֹ והן על פי מסורת משפחת אבותיו, שהרי יתרו היה מבני אברהם )בראשית כה, ב(. וכן, אין 
ספק ששמע הרבה מחתנו, משה רבנו. ובכל זאת אומר יתרו, “כעת מכיר אני את ה’ אף יותר, 
נוספה לי הכרה והבנה שלא היתה לי קודם”. מעניין מאד לדעת מה בדיוק ראה יתרו, מה גרם 
לו לומר “עַּתָה יָדַעְּתִי”. שהרי כולנו שואפים כל העת לדעת את ה’ יותר ויותר, ואם נוכל לומר 

“עַּתָה יָדַעְּתִי” כמו יתרו – כבר נגיע להישג גדול מאוד בחיינו.

השאלה של יתרו
ֶר זָדּו ֲעלֵיהֶם”. מפרש התרגום: “ֲארֵי ּבְפִתְּגָמָא  נעיין בהמשך דבריו של יתרו: “ּכִי בַּדָבָר ֲאשׁ
ּדָנִּנּון”. “במים דימו לאבדם, והם נאבדו במים” )רש”י(.  ּבֵיּה  ִיבּו מִצְרָאֵי לְמִּדַן יָת יְִשרָאֵל,  ּדִחַּשׁ
יתרו צפה מן הצד במשך שנים רבות במצרים ובמזימותיהם לאבד את ישראל, וכעת, כשראה 
את הפורענות שבאה עליהם כעונש על כך, חשב והתבונן במה שראה. הוא לא סתם התפעל 
התכלית  היתה  מה  במים?  המצרים  טּוּבְעו  מה  “מפני  עצמו  את  שאל  הוא  הלאה.  והמשיך 
באובדן הנורא הזה? וכי המטרה היחידה היתה להציל את ישראל מיד המצרים שרדפו אחריהם 
להורגם? אם כך, יכול היה ה’ להצילם באופן פשוט הרבה יותר: היה הקב”ה נותן לפרעה את 
ההבנה הפשוטה שלא כדאי לו להתעסק עם היהודים. עשרת המכות שקיבל הספיקו לו, מה 
ֶּפְטָרַנִי”.  לו לבקש לעצמו צרות נוספות? לאחר שהניחם לצאת ממצרים, היה לו לומר “ּבָרּוךְ שׁ

מה לו להתעסק שוב עם ה’ אלוקי ישראל”?
בני ישראל, עדיין  זאת לרדוף אחרי  והחליט בכל  רוח שטות,  נכנסה בפרעה  ואפילו אם 
יכול לחלות פתאום במחלה שתמנע  היה  היה להצילם בדרך פשוטה בהרבה. פרעה  אפשר 
ממנו לרדוף אחרי בני ישראל, הכל היה יכול להיות באופן טבעי, בלי שידוד מערכות הטבע 
באופן כה יסודי; “אמר רבי יוחנן: תנאי התנה הקב”ה עם הים שיהא נקרע לפני ישראל” )ב”ר 

ה( ובלי הרג ואבדן מוחלט של כל גדולי האומה המצרית.

תורת אביגדור
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מעשי ה’ – מכוונים לתכלית
שמא תאמר, שיתרו הרהר שה’ רצה להראות את כוחו הגדול לעיני בני ישראל, כדי לתת 
ומעבר לכל הנסים שהיו בעשר  בה’, משהו מעל  – תוספת אמונה  להם את המתנה הגדולה 
המצרים  והטבעת  סוף  ים  קריעת  של  האדיר  הנס  את  ה’  עשה  ולכן  במצרים;  שהיו  המכות 
בתוכו. אבל עדיין לא מובן למה דווקא במים! מדוע ה’ לא השמיד את חיל מצרים באש נוראה, 
– כמו שעשה שנים רבות לאחר מכן למחנה סנחריב? מדוע היה צורך בהטבעת  או במגפה 

המצרים במים דווקא?
אנשים  אבל  וזהו”.  שקרה,  מה  זה  רוצה,  אתה  “מה  כזו:  שאלה  על  משיבים  היינו  אנחנו 
גדולים כיתרו לא חושבים בצורה כזו. הוא הבין שהעיקרון בכל מעשי ה’ הוא שאין שום דבר 
“סתם”. לַּכֹל יש סיבה ותכלית, “וכדאי לי לעשות ככל יכולתי להבין את מעשי ה’ ומה מטרתם”, 

חשב יתרו.
ְלִיכֻהּו”  יתרו העמיק להתבונן במעשי המצרים, ונזכר בגזירה של “ּכָל הַּבֵן הַּיִּלוֹד הַיְאֹרָה ּתַשׁ
)א, כב(. למרות שזמן רב חלף מאז אותה גזירה, למעלה משמונים שנה, יתרו הבין שזו חייבת 
להיות הסיבה להטבעתם של המצרים בים. הם זממו להטביע את ילדי ישראל ביאור, ועל כן 

כעת הם עצמם שוכבים מתים בקרקעית הים.
“סוכני” ההשגחה

קודם שנבחן מה היו מחשבותיו של יתרו בדרכו אל השלמות אותה השיג כשנודע לו על 
טביעת המצרים בים, עלינו להבין את היסוד שעליו הן מושתתות, והוא: שאין מקרה בעולם. 
היסוד הראשון שיהודי צריך ללמוד הוא שה’ אחד, והוא שולט בכל. הוא היחיד ששולט בכל 
מה שקורה ביקום כולו, כל מה שקורה בכל רגע ורגע – ישירות ממנו יתברך. אין “בדיעבד” 

בבריאה, ואם כן, לכל יש סיבה ותכלית.
זו צורה “מרוככת” של  היוצא מכך, שכאשר אדם מייחס מקרה מסוים לסיבות טבעיות, 
כפירה. אמנם הקב”ה פועל להוציא את רצונו בעולם באמצעות אותן סיבות טבעיות, אבל כל 
לועגים  ימינו  של  המדע  ספרי  בלבד.  ושלו  שלו,  פעולות  כולן  לסיבות,  והסיבות  הסיבות, 
לדורות הקדמונים, מלגלגים על כך שהאמינו שמגפות הן מעשה אלוקי. “הנה, ראו: כיום יש 
לנו מיקרוסקופים, ורואים בחוש שהמגפות נגרמות על ידי חיידקים, ולא על ידי איזו פעולה 
הם  יותר,  ועוצמתיים  חדישים  כלים  להם  שיש  שמשום  הם,  כסבורים  טבעית”!  על  אלוקית 
יודעים יותר מהקדמונים. וכלל אינם מבינים את הלך מחשבתם של הקדמונים. בוודאי שגם 
הקדמונים ידעו שהמגפה נגרמה על ידי אמצעי טבעי כל שהוא, הגם שלא ידעו מהו, אך הם 
השכילו להבין ולהתבונן מי הוא אשר משתמש באמצעי זה על מנת להביא על האדם את כל 
המגפות הללו. והמדען של ימינו, אשר יש לו הכלים לראות, לחקור ולהבין את האמצעי – אותו 
שוטה מלומד שכח את ה’ אשר מפעיל את האמצעי, ומתחיל להאמין באמצעי עצמו. אין שום 
ספק שהמידע שביד המדען אינו הסיבה לטעותם. יכול האדם להיות מדען מהולל, ועם זאת 
לוקים  היום  מהמדענים  שהרבה  אלא  הקב”ה;  של  “סוכנים”  הם  הטבע  כוחות  שכל  להבין 
כל  את  רואה  בה’,  באמונה  וחי  וענוה,  שכל  מעט  לו  שיש  מי  אבל  וטיפשות.  בורות  ביוהרה, 

מאורעות העולם, גם הקטנים והלא חשובים לכאורה בחייו שלו, כמסרים מה’.
שים לב להוראות!

בית  את  שמכיר  מי  הדברים.  את  יותר  לבאר  צריך  המעשה  בחיי  זאת  ליישם  כדי  אבל 
מדרשנו יודע שזו דרכנו, להוריד את הדברים לרמה הפשוטה ביותר כדי שיתאפשר ליישמם 
למעשה. נפתח בדברי הגמרא במסכת מכות )י:(: “טוב וישר ה’ על כן יורה חטאים בדרך, אם 
לחטאים יורה, לצדיקים לא כל שכן”! הקב”ה שולח הוראות – מסרים, מראה לאדם את הדרך 

להגיע אליו; ולא רק לצדיקים אלא אפילו לרגילים בחטא.
פירוש הדבר הוא שכולם - כל יחיד ויחיד - מקבלים כל הזמן הכוונה מה’. הקב”ה אינו 
שוכח את האדם, וגם אם הוא הולך בדרך לא טובה – בין בעניינים גדולים ובין בקטנים – הקב”ה 
דואג להראות לו את הדרך לצאת מזה. מדי פעם הוא שולח רמזים של הכוונה והדרכה, ולכן 
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את  לתקן  הזדמנויות  ישנם  לכולם 
יסוד  זהו  הישר.  לדרך  ולחזור  דרכיהם 
חשוב בהנהגת ה’ את האדם, ה’ מתגלה 
יוֹרֶה  ּכֵן  עַל  ה’  ָר  וְיָשׁ “טוֹב  האדם  אל 
לשוב  ח(  כה,  )תהלים  ּבַּדָרֶךְ”  חַּטָאִים 
כולנו  ועל  הכלל,  מן  יוצא  אין  אליו. 
מוטלת החובה לא להתעלם מהמסרים 
מרצונו,  מהם  מתעלם  אדם  אם  האלה. 
לתעות  ימשיך  שהוא  רק  לא  אזי 
מופלג.  שוטה  שהוא  אלא  ולהתרחק, 
להגיע  שצריך  אדם  לעצמכם  תארו 
לו  שכל  אם  בדרכו.  תעה  אך  לחיפה 
ממישהו  ויבקש  יעצור  בקודקודו, 
לכם  תארו  להגיע.  כיצד  אותו  שינחה 

שהוא מתקשר לדוד שלו, המתגורר בחיפה ומבקש את הנחייתו באיזו דרך לנסוע, ואז, לאחר 
שידועה לו הדרך, הוא מתעלם מההוראות ונוסע בדרך אחרת – היש לך שוטה גדול הימנו?

החידוש הגדול

דרך החיים המובילה את אדם לעולם הבא, חשובה הרבה יותר מנסיעה לחיפה, וגם קל 
הרבה יותר לטעות בה. לכן חשוב ביותר שנבין את התקלות והייסורים של החיים, במובן של 
ולא סתם תאונות  מסרים מהקב”ה ליישור הדרך האישית שלנו. התקלות הן לא “טבעיות”, 
שמתרחשות בכך וכך אחוזים בכל שנה; אלא הם תמרורים אישיים המוצבים להראות לנו איך 
לחזור לדרך המובילה לעולם הבא. אם נקשיב לקול ה’ ונתבונן במסרים שהוא שולח אלינו, 

נדע היכן צריכים אנו להשתפר, ואיך עלינו ללכת בדרך החיים.

השאלה הנשאלת היא, כשבאה צרה, חלילה, על אדם, איך הוא אמור לדעת על מה הוא 
נענש ומה עליו לתקן? כאן למדים אנו מיתרו שה’ נותן לו רמז, בד בבד עם הצרה, והוא העניין 
הידוע של “מדה כנגד מדה”. ה’ מביא לאדם צרה באופן שיוכל להבין על פיה על מה היא באה. 
ברגע  סוף.  ים  על  המצרים  של  עונשם  על  כששמע  ליתרו  שהתחדש  הגדול  החידוש  זה 
ההיסטורי העצום הזה התגלה ליתרו היסוד של יכולת האדם לדעת את מצבו הרוחני, במה 
עליו לתקן וליישר את דרכו בחיים! על ידי שיתבונן במעשי ה’ שמתגלים אליו בנפלאות הטבע, 

ֶר זָדּו ֲעלֵיהֶם” )יח, יא(. הוא למד זאת מהעובדה שהמצרים נענשו לטבוע בים “ּכִי בַּדָבָר ֲאשׁ

הגילוי הזה נתגלה ליתרו לא לתועלת עצמו בלבד, אם הקב”ה כתב פסוק זה בתורה הוא 
חייב להיות נוגע גם לנו. הרי אם יתרו זכה לדרגה נוספת של ידיעת ה’ על ידי גילוי זה – “עתה 
ידעתי” – אף אנו יכולים לזכות כמוהו. זו אחת מדרכי ה’ בהנהגתו את העולם, המופיעה שוב 
ושוב בתורה, בנביאים, בכתובים וגם בתורה שבעל פה. וגם בדברי ימי עמנו ניכרת ההנהגה 

הזו.

היטב  להתבונן  צריך  לכך,  הסיבה  מה  לדעת  רוצים  ואנו  שהוא  כל  מקרה  לנו  כשקורה 
ב”פרטים הקטנים”, באיזה אופן קרה המקרה. ניקח לדוגמא פסוק מספר קהלת: “חֹפֵר ּגּוּמָץ ּבוֹ 
” )י, ח(. החופר בור על מנת שייפלו בו בני אדם, סופו שייפול הוא  ְכֶּנּו נָחָשׁ ּ יִּפוֹל ּופֹרֵץ ּגָדֵר יִשׁ
עצמו לבור, לפעמים אפילו לאותו הבור. ומי שבא לפרוץ גדר של השני, מתוך אותו גדר יצא 
נחש ויכיש אותו. נכון, נחש יכול להגיע ממקומות רבים, אבל הקב”ה אומר לכל הנחשים “אתם 
אל תתקרבו! אני רוצה דווקא את הנחש שנמצא בתוך הקיר”. כי יש כאן לקח שצריך להילמד, 
ומקבל העונש לומד אותו דרך ההנהגה של “מדה כנגד מדה”. וההנהגה הזו חשובה עד כדי כך 

שהיא אחד העניינים המרכזיים ביותר בחיי האדם.

את  שאל  מישהו,  לצד  ברחוב  כשהלך  פעם, 
על  בשלילה  דיבר  ורבינו  מסויים,  בענין  דעתו 
הענין, ואמר שאינו רואה בו תועלת. והנה כאשר 
חצו את הכביש, נתקל רבנו במשהו וקיבל מכה 
שמן  כנראה  לַשואל:  אמר  כשעמד,  מיד  בידו. 
בזה  יש  ובהכרח  עמי,  מסכימים  לא  השמיים 
והלאה  יום  מאותו  לי.  מובן  שאינו  אף  תועלת 

שוב לא דיבר ברבים כנגד הענין ההוא.

מכריזים למעלה
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טהור עיניים
בגמ’ בסוטה )ח:( כתוב “במידה שאדם מודד בה מודדין לו”. דהיינו, ה”מידה” של העונש 
כולנו  מגיע.  הוא  שעליו  המעשה  את  דרך  שהיא  באיזו  מזכירה  הזה,  בעולם  מקבל  שאדם 
זוכרים ששמשון רצה לגייר את דלילה הפלישתית ולשאתה לאשה. הוריו לא היו מרוצים כל 
כך: “האין בבנות אחיך ובכל עמי אשה כי אתה הולך לקחת אשה מפלשתים הערלים”?! אבל 
ְרָה בְעֵינָי” )שופטים יד, ג(. אין כל שאלה שדלילה  יָשׁ ּכִי הִיא  שמשון התעקש: “אוֹתָּה קַח לִי 
התגיירה. והגיור היה מרצון, הרי כדי להינשא לשמשון היתה ל אשה מוכנה בחפץ לב להתגייר 

)רמב”ם איסו”ב יג טז(.
עוד דבר שצריך לדעת, שלשמשון היו עיניים קדושות וטהורות של צדיק יסוד עולם. ואם 
הוא מדבר; הנביא מעיד עליו  ידע על מה  הוא  בעיני”,  ישרה  “היא  דלילה  שמשון אומר על 
היה  ה’  רצון  טו(.  )שם  ְּתִים”  מִּפְלִשׁ מְבַּקֵשׁ  הּוא  תֲֹאנָה  ּכִי  הִיא  מֵה’  ּכִי  יָדְעּו  לֹא  וְאִּמוֹ  “וְאָבִיו 
ששמשון יקח אשה פלשתית כדי שיוכל להיות מעורב בהם ובעסקיהם, למצוא אצלם נקודות 

תורפה כדי לנצלם ולהפחיד אותם, וכך להועיל לעם ישראל.
טעות לשם שמים

והמהלך הזה הצליח. שמשון הצליח להטריד את הפלשתים ולהשליט בהם פחד, עד שהם 
ישבו בשקט ולא הציקו לישראל. למרות שהיתה להם יכולת לעשות כן, הם נמנעו מכך מפחדו 
של שמשון. ושמשון הצליח בכך רק בגלל אשתו הפלישתית וקרוביה, שעל ידם הצליח לחדור 
ארבעים   – שקט  של  ארוכה  תקופה  לישראל  היתה  שמשון  בזכות  הפלשתית.  החברה  לתוך 

שנה.
למרות כל זה, עדיין היתה זו טעות חמורה. כי הקב”ה לא הסכים עם דרכיו של שמשון. לא 
מצאה חן בעיני הקב”ה תכנית שכזו, שבשבילה עיני שמשון צריכות להביט בבנות פלשתים 
ישרה בעיני”.  “היא  כי על אף ה”לשם שמיים” הגדול, עדיין היתה כאן בחינה של  הטמאות. 

“בעיניך”? שאל הקב”ה. “ומה עם העיניים שלי”?
מבט של תורה

וניקרו את עיניו. שמשון  בו איבד שמשון את עיניו. הפלשתים לכדו אותו  ידוע הסיפור 
הגיבור לשעבר, עומד קשור ידיים בתוך המון פלשתים, שלועגים לו ושוחקים למפלתו. הוא 
ידע שהוא עומד למות, והתחנן לה’ שבמקום למות בייסורים בידי הפלשתים שיינתן לו מה’ 
כוחו הגדול רק עוד פעם אחת, כדי לעשות מעשה גבורה אחרון למען עמו. ה’ נענה לו, ושמשון 
כולל מספר עצום  כל ההמון הפלשתי שהיה שם,  על  הגג  את  והפיל  נשען על עמודי הבית 
מנכבדיהם וקציניהם. כה גדולה היתה המפלה שספגו הפלשתים באותו יום, שבמשך עשרים 
שנה אחרי כן הם לא העזו להרים ראש כנגד ישראל. אם יהודי אחד יכול להנחית עליהם מפלה 

כזאת, הם אינם מעוניינים בכל העסק.
סיפור מדהים הוא, שאפילו ילדים קטנים אוהבים מאד. אבל יש חלק בסיפור שחשוב יותר 
שמשון  של  סופו  היה  מה  מפני  כלל.  בדרך  אליו  לב  שמים  ולא  בפלשתים,  שמשון  מנקמת 
דווקא על ידי שאיבד את עיניו? אומרת המשנה בסוטה )ט:(: “שמשון הלך אחר עיניו, לפיכך 
וצדקותו של שמשון שהיה אחד משופטי  בגדלותו  לנו מושג  אין  עיניו”.  נקרו פלשתים את 
ישראל – גדולי העם, ולכן איננו יכולים להבין מה הכוונה שהוא “הלך אחרי עיניו”. אבל עלינו 

ללמוד היטב מה מונח בדברי המשנה, ואיך אנחנו יכולים להפיק מהם תועלת.
בספר שופטים לא נאמר במפורש שהסיבה לניקור עיני שמשון היא שהלך אחרי עיניו, 
ומהיכן ידעו חז”ל לומר שזו הסיבה? אכן חז”ל השקיפו על דברי ימי עמנו במבט של תורה. 
למה ניקרו לשמשון את העיניים? הרי לא יכול להיות שזה סתם מקרה. הם חיפשו לזה טעם, 

התבוננו ומצאו אותו בפסוק “היא ישרה בעיני”.
תשובתו של שמשון

אספר לכם מה עבר בראשו של שמשון כמה רגעים לפני מותו, חשוב שנדע. “רבונו של 
עולם”, חשב שמשון, “איך קרה שאני – הגיבור הגדול שכל אויבי רעדו ממני – עומד כאן שבוי 
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עיוור?  שאהיה  עשה  מי  ועיוור? 
הפלשתים? איני טיפש כה גדול לחשוב 

כך. אתה עשית אותי עיוור”!
ששמשון  בוודאות  לומר  אפשר 
כנגד  מדה  של  הגדול  ביסוד  השתמש 
הוא  גם  הרי  האחרונים,  ברגעיו  מדה 
למד את פרשת יתרו. והוא הבין שעיניו 
בעיני”,  ישרה  “היא  שאמר  בגלל  אבדו 
ולא חשב מספיק על כך שעיניו הם של 
ה’. והוא הכה על חטא, והתחנן בפני ה’ 
לעשות  שיוכל  כדי  כוחו  את  לו  שישיב 
עוד מעשה אחד של עבודת ה’ לכפר על 
ְּתִים”  ּפְלִשׁ עִם  ִי  נַפְשׁ “ּתָמוֹת  חטאיו. 
)שופטים טז ל(, וה’ נתן לו את מבוקשו 
אחרי שהתבונן בדרכי ה’ ותיקן בכך את 

חטאו.

המסרים הקטנים
חז”ל אומרים במסכת ברכות )ה.(: “אם רואה אדם שייסורים באים עליו, יפשפש במעשיו”. 
רק  הגמרא  כוונת  אין  להתעלות.  מנת  על  אותו  לנצל  עליו  לאדם,  שקורה  דבר  שכל  דהיינו 
לדברים גדולים, כגון שעיניו מנוקרות על ידי גויים כמו שמשון. על דברים כאלה לא היתה 
לפני  משהו  לעשות  שחייבים  מבין  ביותר  הגדול  הטיפש  אפילו  בכלל,  לדבר  צריכה  הגמרא 
שיהא מאוחר מדי. אדם שוכב על שולחן הניתוחים, כבר שמים לו את המסכה על הפנים; אין 
ספק שה’ מדבר אליו בקול רם וברור! ואם הוא חושב “במקרה יש לי לב חלש, מה לעשות, 
קורה, אולי זה בכלל משהו תורשתי שירשתי מהסבא. מסכן, הוא יהודי שומר תורה ומצוות, 
אבל הוא לא מקשר את הדברים לקב”ה. ה’ מדבר אליו, והוא מתעלם! אין כשלון גדול מזה 

בעולם!
אלא הגמרא מדברת לאנשים פקחים יותר, שאינם מחכים למסרים גדולים שכאלה, הם 
מעדיפים לא להגיע לכך. הם רוצים להקשיב גם למסרים ה”קטנים” יותר של ה’. ויש לברר, 

אילו סימנים עליהם לחפש, מה נקרא “מסר” מה’?

באיזה כיס נמצא הכסף ...
חז”ל מבררים לנו את הדבר במסכת ערכין )טז:(: “עד היכן תכלית יסורין”? כמה קטנים 
בגד  לו  שארגו  כל  אלעזר  ר’  “אמר  מה’?  “מסר”  להיות  יוכלו  ועדיין  להיות,  ייסורים  יכולים 
ללבוש ואין מתקבל עליו”. אדם קנה חולצה, היא מחממת אותו ומתאימה לו, אבל הוא לא 
מרוצה ממנה לגמרי. גם זה נקרא “יסורין”. “ר’ זירא אמר: גדולה מזו אמרו”, כלומר, לא צריך 
ייסורין “גדולים” שכאלה כדי לשמוע את ה’. אלא “אפילו מזגו לו חמין במקום צונן, או צונן 
במקום חמין”. הקפה לא יצא בדיוק כמו שרצינו – גם זה “מסר” מה’! “ואת אמרת כולי האי”? 
אז למה אתה – ר’ אלעזר – אמרת ייסורים גדולים כמו בגד שלא משביע רצון? הרי בגד לא 
קונים כל יום. ואם כבר קונים, והוא לא מאה אחוז – זה כבר דבר גדול! כולם צריכים להבין 

שדבר כזה הוא מסר מה’. אנחנו מחפשים את הדבר הקטן ביותר, את החידוש הגדול ביותר!
ממשיכה הגמרא לחפש: “מר בריה דרבינא אמר: אפילו נהפך לו חלוקו”. אתה לובש בגד, 
ובטעות לבשת אותו הפוך. כעת עליך לפשוט אותו וללבשו שנית. אומרת לך הגמרא שזה כבר 
צריך לעורר בך מחשבה! “מה זאת עשה אלוקים לי, שלבשתי את הבגד הפוך”? ועוד דוגמא 
לו הכסף, הוא צריך רק  יש  ועלו בידו שניים”.  ידו לכיסו ליטול שלוש,  “אפילו הכניס  אחת: 

להכניס את היד לכיס שוב. זו כבר קריאה מה’ לפשפש במעשיו.

נוהג היה רבינו להביא מדברי הרס”ג, שכל מיני 
הגיהנם  על  ולהזכירנו  לעוררנו  צריכים  צער 
)‘אמונות ודעות’ ד, ב(. והיה אומר בשם המשגיח 
שקם  בשעה  שאמר:  זצ”ל,  ירוחם  רבי  דמיר, 
בגרמניה הרשע ימ”ש, והתחיל להפיץ שיטותיו 
נגד יהודים, אין זאת אלא משום שכאשר הבריות 
להם  מזכיר  הקב”ה  הגיהנם,  עניין  את  שוכחים 
זאת בהראותו מה זה חרון אף ה’, והכל על מנת 

שישובו אליו.

מה זאת עשה ה' - לנו
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להרוויח מיסורין
קרוב משפחה שלי עלה פעם לאוטובוס בניו יורק, ואז הוא שם לב שאין לו כסף לשלם. 
מתוך מבוכתו הוא אמר לכרטיסן, “אני אכתוב לך צ’ק”. אבל הכרטיסן לא אהב את הבדיחה, 
והוא לקח אותו בצווארון וזרק אותו מהאוטובוס. הוא נפל על המדרכה באמצע הרחוב הסואן, 
וכדי בזיון וקצף. אין ספק שהיו אלו ייסורין גדולים. אבל היה שם עורך דין אחד שראה את 
הנעשה, ואמר לקרובי: “הנח לי לטפל במקרה שלך”. והוא תבע את העירייה והוציא מהם כסף 

רב. הייסורין התגלו כמכרה זהב.
אבל אנחנו מדברים כאן על דברים קטנים בהרבה, שלרוב מתעלמים מהם; וגם הם יכולים 
להיות מכרה זהב. זהב מסוג אחר, ששווה הרבה יותר. כי אין רווח גדול יותר מאשר להבין אל 

נכון מה ה’ רוצה מאיתנו.
למשל: אדם עולה לאוטובוס, יש לו בכיס הסכום הדרוש לדמי הנסיעה, אבל הוא לא זוכר 
באיזה כיס בדיוק. הוא מכניס את היד לכיס הימני, לא שם. לכיס השמאלי, לא שם. הנהג רוטן, 
והכל מסתדר. כשהוא הולך לשבת  ואז הוא מוצא את המטבע בכיס האחורי,  כולם מחכים. 
במקומו, הוא צריך להתבונן: למה זה קרה? מה ה’ מנסה לומר לי? כך נוהג עבד ה’ פיקח. למה 
הגמרא בערכין מחפשת כל כך אחר הדוגמאות הקטנות ביותר של יסורין? כדי שלא נאמר על 

שום דבר “מקרה הוא”, חס וחלילה.
נשמע קיצוני? גדול מידי, רחוק מידי? שום דבר אינו קיצוני או רחוק מידי אם מקבלים את 
היסוד של “יורה חטאים בדרך”. וגם אם איננו “חטאים”, הלא גם לצדיקים ה’ מורה את הדרך. 
קנית חליפה, ואחרי כל ההתלבטויות והתיקונים אתה חוזר הביתה ואינך מרוצה – זהו מסר מן 
“יסורין  נקרא  לא  אפילו  זה  מבין,  טיפש  אפילו  הזה  המסר  שאת  אומר  זירא  ורבי  השמים. 

קטנים”!
זהו אחד מדרכי ה’, ולמדנו מיתרו שתמיד כדאי לעצור ולהתבונן במה שקורה, כי ה’ נוהג 

ב”מידה כנגד מידה” כדי ללמדנו בינה.
לפשפש אצל רופא השיניים

אין אדם שלא מקבל מידי פעם יסורים. וכשהם מגיעים, צריך לדעת שזוהי דרכו של ה’ 
לאותת לנו שמשהו לא בסדר, סטינו מן הדרך. כאב שיניים! זו סיבה מוצדקת לפשפש במעשיו. 

זו קריאה מן השמים: “שִׂימּו לְבַבְכֶם עַל ּדַרְכֵיכֶם”! )חגי א, ה(.
הרבה פעמים אפשר להבין מה הסיבה לצרה מתוך התכונות שלה. כשיושבים על הכסא 
אצל רופא השיניים, צריך לחשוב: אולי לא השתמשתי בפה שלי כמו שצריך? כאב בטן – אולי 
לא השתמשתי בבטן כפי רצון ה’? חתך באצבע, אוכל שנשרף, הפסד כספי, צינון – כל אלה 
דברים שצריך לחקור ולהתבונן בהם. לא נפרט כאן הכל, כל אחד צריך להשתמש במידה זו של 
ה’ ולחשוב בעצמו מה המסר שהוא שומע מה’ באירועים הקטנים של החיים, וכך לגדול ולהיות 

יהודים טובים יותר.
כשרופא השיניים אומר: “לפתוח פה גדול”! ואתה פותח, והוא לא מכניס לך כף גלידה לפה, 
אלא מקדחה. והוא מתחיל לקדוח וזה כואב – חשוֹב: מדוע נגזר עלי לפתוח פה למקדחה? אולי 
כי פתחתי את הפה כשהוא היה צריך להישאר סגור”? אל תהיה חכמולוג ותגיד: “לא, לא. פשוט 
גם הסוס צריך לפעמים  נורמלי”. ככה החיות חושבות!  זה  במשך הזמן שיניים מתקלקלות, 
לפתוח פה לרופא שיניים של סוסים, והוא לא חושב בזמן הזה כלום. אבל מיהודי ה’ מצפה 
שיהיה יותר פיקח מהסוס. כשהמקדחה קודחת, בין אם כואב הרבה ובין אם לא, זה קורה לו 

כדי שהחיים שלו לא יתבזבזו ויעברו לריק.
וכי צחצוח שניים מבריא!?

צריך להתייחס לזה כמו ל”הדלפה” מן השמיים, “אינפורמציה מתוך החדר”. כואב לך בפה? 
“הוא לא צחצח שיניים לפני השינה,  יש שיאמרו,  אולי לא שמרת מספיק על קדושת הפה. 
לצחצח  שחייבים  היא  האמת  הלילה”.  כל  שלו  השיניים  את  אכלו  לו  שהצטברו  והחיידקים 
שיניים לפחות פעם ביום, לפני השינה. אסור להתרשל בזה. אבל יש לי קרוב משפחה שלא 
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צחצח שיניים אפילו פעם אחת בחייו, ומעולם לא ביקר אצל רופא השיניים ומעולם לא היה לו 
אפילו חור אחד בשן. ייתכן שהוא נולד עם שיניים מסוג מיוחד, אבל אנחנו חייבים להחדיר 
לראש שמעבר לסיבה הטבעית לכל דבר עומד הקב”ה. הקב”ה לא ויתר על שליטתו בעולם 

והעניק אותה לחיידקים. כל מה שקורה על ידם הוא תוצאה מהרצון שלו בלבד.
כה רבות הן הדוגמאות לדבר הזה, שיכלה הזמן והם לא יכלו.

כאשר יהודי מבין זאת ומטה אוזן למסרים שה’ שולח לו, נפתחים לפניו עולמות חדשים 
בעבודת ה’. כשהוא עוזב את מרפאת השיניים, לא רק החורים בשיניים שלו התמלאו, אלא גם 
מוחו התמלא ברצון חדש להשתנות ולהשתפר. ואין גבול לגודל הרווח הזה, לאין ערוך יותר 

מאשר שיניים בריאות.
הצלחה כבירה!

אפילו מעט ערנות למסרים שה’ שולח, ואפילו החלטה קלה להשתנות, יקרים מאד. אם 
אותו יהודי ישמור על פיו ולו לשעה אחת אחרי שיצא מרופא השיניים, כבר זכה בזכות גדולה. 
פיו  על  שומר  הוא  ואם  זה.  בשביל  רק  רחמים  חסר  ממקדח  בשיניים  קדיחות  לקבל  שווה 

לשעתיים או יומיים, הרי זו הצלחה כבירה! מגיע לו שתיקרא פרשה על שמו, כמו יתרו.
פעם, בשעה שישבתי בסדר מוסר ולמדתי בדיוק את העניין הזה, קראו לי לטלפון. בלי 
לחשוב מה אני עושה רצתי החוצה לענות לטלפון. תא הטלפון היה נמוך מאד, וראשי נחבט 
בחוזקה בתקרת התא. היתה זו הפעם הראשונה שהבנתי מה זה “לראות כוכבים”. ממש ריצדו 
לי אורות בעיניים מעוצמת המכה. אבל רושם הלימוד שבדיוק למדתי לפני רגע בספר היה 
עדיין טרי במחשבתי, על כן חשבתי לעצמי: “זה העונש שקיבלתי על שיצאתי באמצע סדר 
מוסר. אההה! זה מה שמגיע לי”. פעם אחת בחיי הקשבתי לרמז שה’ שלח לי, כי בדיוק למדתי 

את העניין רגע קודם. אבל כך צריכים לחיות תמיד, במצב מתמיד של תיקון, גדילה ושיפור.
בונוס לקבצן

אם אדם מתבזה בציבור, עליו לבדוק אם הוא גרם בזיון למישהו אחר. זה לא חייב להיות 
בדקות האחרונות, צריך לחשוב אחורה זמן רב. אם תחפש, תמצא. אם אדם הפסיד קצת כסף, 
ובמקום  מטבעות  כמה  להוציא  לכיס  היד  את  שהכניס  או  לעבודה,  בדרך  שהתעכב  כגון 
מטבעות מצא חור, לא להקשות את הלב או לחשוב כמו גוי שזה פשוט “קרה”. “חבל שלא 
אחרי  אבל  בכיסים,  בחורים  לטפל  צריך  אמנם  שעבר”!  בשבוע  כבר  בכיס  בחור  טיפלתי 
שאיבדת את המטבעות, כדאי שתחשוב: “מדוע קפצתי ידי כל כך כאשר הקבצן ההוא עבר 
כאן? למה נתתי לו רק שקל? מה כבר שווה שקל אחד בימינו? המחירים עולים כל הזמן ואני 
עדיין נותן שקל? הגיע הזמן לתת להם בונוס, לכל הקבצנים. העלאה במשכורת, צמוד למדד. 
זו הסיבה שאיבדתי את המטבעות, ה’ גובה ממני את מחיר קמצנותי. אצל מי נמצא הכסף שלי 

עכשיו? בטח אצל איזה פרחח. כמה חבל, איזה בזבוז שלא נתתי אותם לקבצן ההוא”.
האמת היא, שעל ידי מחשבות כאלה הופכים את הכסף המבוזבז לרווח ענק וגדול. רבנו 
יונה אומר שאם צרה גרמה לאדם לחזור בתשובה, עליו להתייחס ליום הצרה כיום חג! כי אין 
רווח גדול יותר מתיקון עצמנו בעולם הזה. אין הצלחה גדולה יותר מכאשר בא דבר שגורם 
לאדם לשנות הרגל רע, לתקן מידה רעה או להשתפר באיזה שהוא אופן. זו ההצלחה הגדולה 

ביותר שאפשר לקוות לה.
ואם אני טועה?

אם באמצע האוכל פתאום נתת נשיכה הגונה בלשון שלך, במקום להתעצבן – תן רגע של 
במקום  היום,  יותר  מוקדם  אותה  לנשוך  צריך  הייתי  אולי  בלשון?  “חטפתי”  למה  מחשבה: 
להשתמש בה לספר את הסיפור ההוא? אם מחפשים לפי היסוד של “מדה כנגד מדה” – בוודאי 

נמצא משהו. הרי איננו צדיקים גדולים כל כך שאי אפשר למצוא בנו שמץ של עבירה.
יודע חשבונות שמים? מה העניין לחפש כל מיני  “מי  “איזו שטות”, עלולים אתם לומר. 
עבירות ולתלות בהם את צרותינו? הרי אי אפשר לדעת, אולי אני טועה לגמרי ואין שום קשר 
בין מה שקרה לחטא הזה? אולי זה עונש על חטא שאני כלל לא זוכר או אפילו לא יודע עליו”? 
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כך יטענו כל מיני “חכמים”. אך התשובה היא, ששווה להיות טיפשים אם מרוויחים מזה! מה 
אכפת לי אם כלפי שמיא החשבון שלי נכון או לא, כל עוד הוא גורם לי להשתפר?

אמת בבדיחותא
שיצא,  מה  זה  זאת  בכל  אם  אבל  באמת.  חיפש  שלא  כנראה  מצא,  ולא  חיפש  אדם  ואם 
אומרת הגמרא: “פשפש ולא מצא, יתלה בבטול תורה” )ברכות ה.(. ביטול תורה! תמיד אפשר 
לתלות בזה. יש מפרשים בדרך צחות שאם אדם לא מוצא בעצמו חטאים, יתלה את זה שהוא 
לא מצא בביטול תורה. רק בגלל שאינו לומד הוא חושב שהכל בסדר אתו, אם היה לומד והיה 
יודע מה נדרש ממנו אז היה מבין איפה הוא לא בסדר. אמנם זה על דרך הבדיחותא, אבל יש 

בזה הרבה אמת. הרבה אמת מסתתרת בבדיחות “תורניות”...
האמת היא שאם אדם מפשפש במעשיו, מה שימצא הרי הוא כולו רווח. אין כל נפקא מינה 
אם זו באמת הסיבה שה’ שלח לו את הצרה, תפקידו של היהודי הוא לתלות את הדבר בחטאיו, 
לפשפש במעשיו ולהשתפר! ואם הסיבה האמיתית היא חטא אחר, אז מה? אם שלחתי אתכם 
האוצר  את  מצאתם  שלא  תתאכזבו  וכי  אחר,  אוצר  ומצאתם  והלכתם  אוצר,  לחפש  לשדה 

המסוים הזה? תכעסו עלי ששלחתי אתכם? העיקר שמצאתם אוצר!
להצטנן באמצע החורף

את  שמביאה  מדה”  כנגד  “מדה  של  מאד  חשובה  בחינה  לעורר  רוצה  אני  שנסיים,  לפני 
האדם להודאה, שכמעט לא שמים לב אליה אף פעם, וזה אחד הלקחים החשובים ביותר שה’ 
רוצה ללמדנו. ניקח דוגמא מחיי היומיום של כולנו: אדם מרים את המפתחות שלו מהשולחן, 
והם נשמטים ונופלים על הרצפה. הוא צריך לרכון ולהרים אותם. ואם הוא אדם קצת מבוגר, 
אין זה דבר של מה בכך. אז המחשבה הראשונה צריכה להיות: “למה זה קרה? הרי זה לא קרה 
אתמול או שלשום. כמעט תמיד אני מצליח להחזיק היטב במפתחות שלי. אבל היום הם נפלו! 

“יוֹרֶה חַּטָאִים ּבַּדָרֶך” – ה’ רומז לי משהו. מה הוא רומז לי”?
כשנפלו  השלי  הראשונה  המחשבה  למה  הוא,  עליו  לחשוב  שצריך  הראשון  החטא 
לי  שנפלו  רב  זמן  מזה  הראשונה  הפעם  זו  “פששש!  מאוד!  נפלא  היתה:  לא  המפתחות 
המפתחות! הלא יש אנשים שהידיים שלהם רועדות כל הזמן, ובכל יום נופלים להם המפתחות. 
ואילו אני – רק פעם בשנה נופלים לי המפתחות! ברוך ה’”! זו צריכה להיות המחשבה הראשונה, 

וזו צריכה להיות ה”תשובה” הראשונה שעושים, לזכור כמה טוב ה’ עושה לי בכל רגע.
זו בחינה של מדה כנגד מדה שאפשר ליישם בחיינו תמיד. הצטננת באמצע החורף? מה 
זאת עשה אלוקים לך? כואב לך הראש, האף דולף, קשה לאכול ולישון. למה זה מגיע לך? אכן, 
מי שיודע איך לחשוב, אומר לעצמו: “האם זכרתי להודות לה’ בתחילת החורף, אחרי שבוע 
לא  ועדיין  עבר  כמעט  כבר  החורף  השני?  השבוע  ואחרי  הצטננתי?  שלא   – חורף  של  אחד 

הקדשתי אפילו דקה להודות לה’ על כך שאני בריא! אולי זו הסיבה שהצטננתי עכשיו”!
ליישם את הלימוד של יתרו למעשה

וגם לא מספיק לראות  ים סוף,  ה’ במאורעות הגדולים כמו קריעת  יד  די להכיר את  לא 
“מדה כנגד מדה” בחייהם של אחרים, כדרך שראה יתרו. פרשתו של יתרו נאמרה כדוגמה על 

מנת ליישמה בתוך החיים שלנו, כדי שנתעלה על ידי כך.
לא  אם  ערך  לכך  אין  כמעט  עליהם,  שדיברנו  היסודות  כל  את  היטב  מבינים  אם  אפילו 
ניישם את הדברים למעשה. חשוב ביותר לקחת את היסוד של “יוֹרֶה חַּטָאִים ּבַּדָרֶך” ע”י היסוד 
של מדה כנגד מדה, ולהתחיל להשתמש בהם בחיינו. גם אם ניקח דבר אחד קטן ביום, צער 
אחד שולי בכל יום לעורר אותנו, אזי כבר התעלינו מעל רובא דעלמא. ואין הכנה גדולה מזו 

לחיי העולם הבא.

שבת שלום ומבורך!
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ה )יח, יז( אמֶר חֹתֵן מֶֹשׁ וַֹיּ
אף לא אחד מהמאורעות המוזכרים בתורה היו אקראיים, לפי שכל פרט בתורה תוכנן 
ונועד מראש להתרחש. כיון שכך נשאלת השאלה: מדוע סיבב ה’ שפרשה זו של יתרו; פרשת 
בתורה?  תועדה  היא  תכלית  ולאיזו  תורה,  מתן  לפרשת  כהקדמה  תכתב  הדיינים”  “מינוי 
הסבר אפשרי אחד יוכל להימצא בשני עקרונות אשר באמת חד הם. א’ – ללמדך ש”דרך ארץ 
– ללמדך ש”הא למה לי קרא? )מה הצורך בפסוק מהתורה  ב’  ג(.  )ויק”ר ט  קדמה לתורה” 
שבכתב?( - סברא הוא )ניתן ללמוד זאת על פי סברא!( )ב”ק מו:(. קודם פרשת נתינת התורה 
ביקש ה’ להקדים ולהציג סיפור זה של יתרו שהציע על דעת עצמו את התוכנית של שרי 
מאות, שרי חמישים, שרי מאות ושרי אלפים. מכאן אנו למדים את גודל חשיבותה של סברא 
)הגיון אנושי( )סברא ו-דרך ארץ בעצם חד הם(. ה’ נפח באדם )בראשית ב ז( נשמה של חכמה 
אלוקית, והוא מצפה מהאדם להיוועץ במעיין אין סופי זה של חכמה שיש בו עצמו, ולהישמע 
זו. על כן מודגש, בפרשת יתרו, חשיבותה של סברא ושל דרך הארץ  להוראות של חכמה 

הטבעי.
ה’ אֱלֹקֶיךָ )כ ב(

הבריאה  שנפלאות  להבין  אמורים  האדם  בני  כל  בבורא.  להאמין  ציווי  רק  לא  לפנינו 
מעידים על האדריכל הגדול שברא אותם. אולם כאן מצּווִים ישראל להתבונן תמיד בשם 
הוי”ה המיוחד )ג טו. ו ב( של הבורא ביחסו לבני ישראל )“אֱלֹקֶיךָ”(. יחס מיוחד זה של קירבה 
שמים  בראתי  “אשר  במקום  מִצְרַיִם”:  מֵאֶרֶץ  הוֹצֵאתִיךָ  ר  “ֲאֶשׁ במילים  כאן  ביטוי  לידי  בא 

וארץ” אשר היה מתאים בשווה לכל העמים.
משום כך, הדברה הראשונה שבעשרת הדברות, היא הציווי להאמין ולדעת תמיד את ה’ 
הדבר  ברור  ממצרים.  שהוציאנו  על  טובה  תמיד  לו  ולהכיר  עַמוֹ,  ישראל  את  אוהב  אשר 
שציווי תובע גם את האמונה שה’ ברא את היקום, ואת הכרת הטוב על הטובות הרבות לאין 
מספר שיש בבריאה. אולם ישראל צריכים להאמין באופן מיוחד באהבתו הייחודית של ה’ 
מֵאֶרֶץ  ר הוֹצֵאתִיךָ  ֲאֶשׁ – ה’ אֱלֹקֶיךָ, ב’ -  לישראל עמו ובחסדו המיוחד שהרעיף עליהם: א’ 

מִצְרַיִם. 
ךָ )כ ח( ל מְלַאכְתֶּ ֲעבֹד וְעָשִׂיתָ כָּ ת יָמִים תַּ ֶשׁ ֵשׁ

מלים אלו נראות מיותרות. אולם הם הקדמה הכרחית. ששת הימים של עשייה מבורכת 
ומימוש, בהם הננו ממלאים את כל מאוויינו, מצריכים להקדיש אחריהם יום אחד של הודייה 
הינה  השבת  לכך:  מעבר  הרבה  היא  אלא  היקום,  לבריאת  זכרון  רק  איננה  השבת  עליהם. 
עדות לחסד ה’ שהיטיב עמנו בבריאת העולם. אכן חיוני הדבר לזכור תמיד שה’ ברא את 
ר  ל ֲאֶשׁ רְא אֱלֹקִים אֶת כָּ ַּ הכל, אך חשוב הרבה יותר לזכור תמיד שאת הכל ברא ה’ בחסדו )“וַי
ר  ּולְזַמֵּ לַה’  לְהֹדוֹת  טוֹב  ת.  בָּ הַַשּׁ לְיוֹם  יר  ִשׁ מִזְמוֹר  לא(.  א,  – בראשית  מְאֹד”  טוֹב  ה  ֵּ וְהִנ עָשָׂה 
עָמְקּו  מְאֹד  ה’  מֲַעשֶׂיךָ  דְלּו  ָּ ג מַה  ן  ֵּ ֲארַנ יָדֶיךָ  מֲַעשֵׂי  בְּ פָעֳלֶךָ  בְּ ה’  נִי  חְתַּ שִׂמַּ י  כִּ עֶלְיוֹן.  מְךָ  לְִשׁ
בו הננו מודים לה’ על ששת הימים  כן השבת היא היום  בֹתֶיךָ” )תהלים צב א-ו(. על  מַחְְשׁ
הקודמים )וכן על השבת(. כשם שמצות המעשר מחייבת הפרשת עשירית מהפירות לה’, על 
מנת לעשותנו מודעים לכך שתשע העשיריות האחרות הן מתנת ה’ לנו, כך גם השבת אותה 
ת לַה’ אֱלֹקֶיךָ”, כ, ט( מביאה אותנו להכרה שכל עמלנו  בָּ בִיעִי ַשׁ אנו מקדישים לה’ )“וְיוֹם הְַשּׁ
והישגינו בששת הימים אינם אלא מתנת ה’ לנו. אל ששת הימים של עשייה מבורכת וקיום 
נפלא בעולם ה”טוֹב מְאֹד” הזה אשר ה’ נתן לנו, נלווה יום המוקדש להודות לה’ על בריאת 
ל  עולם מלא בגילויי חסד לאין מספר. העובדה ש”ששת ימים הנך יכול לעבוד ולעשות את כָּ
היא  העבודה  של  השמחה  וגם  מאד.  גדול  חסד  הינה  למחייתך,  זקוק  הנך  לה  ךָ”  מְלַאכְתֶּ
ואושר, בנוסף  – נדרים מט:(. החיים הם ברכה  )“גדולה מלאכה!”  כשלעצמה ברכה מרובה 
ימים  ובמצויינות לעולם הבא. לאחר ששה  לזכות בשלמות  לאפשרויות שהחיים מציעים 
של  מהברכה  חלק  הוא  )שאף  השביעי  היום  ורוחניים,  גשמיים  והישגים  אושר  של  כאלה 

החיים( מוקדש להודיה לבורא על שברא את העולם הזה של חסד ללא שיעור וגבול.
לכן השבת, בין שאר תכליותיה, נועדה גם להביאנו להנאה מן המלאכה, שיש בה תועלת 

רבה לבריאותנו הנפשית והגופנית ולתיקון מידותינו בכמה וכמה דרכים.

הארות על הפרשה
מתוך ספר אתם עדי]באנגלית[-פירוש עה”ת מאת רבינו זצ”ל



שאלה:

ליקוי הלבנה, שהוא תהליך טבעי, במה הוא מהוה סימן לישראל )סוכה 
כט:(?

תשובה:

רצף  מתבצע  מתמטית.  משוואה  פי  על  כידוע  לוקה,  הירח  כאשר  אמנם, 
מתמטי ויש ליקוי של הירח. עם זאת הכל גם הטבע הפשוט והמסודר ב”חָק נָתַן 
וְלֹא יֲַעבוֹר” )תהלים קמח, ו( מתנהל ברצונו של הקב”ה, והוא זה ה”מְסַּדֵר אֶת 
ְמְרוֹתֵיהֶם ּבָרָקִיעַ ּכִרְצוֹנוֹ”. וגם תופעות כאלו שהם רצונו בחוקי  הַּכוֹכָבִים ּבְמִשׁ

הטבע מתרחשות בעולם עם מטרה ללמד אותנו משהו - להזכיר לנו משהו.
” ה’ אמר לירח להסתיר  ֶּתִתְחַּדֵשׁ בקידוש לבנה אנו אומרים “וְלַּלְבָנָה אָמַר שׁ
את עצמו בסוף כל חודש, ולהופיע שוב ולהתחדש כאשר החודש החדש יתחיל. 
ֶהֵם  למה? כדי שתהא זו עדות לה”לֲַעמּוסֵי בָטֶן”- עבור עם ישראל – שיידעו “שׁ
שבעבר  שלנו  המפוארת  שהאומה  כך  על  עדות  ּכְמוֹתָּה”  לְהִתְחַּדֵשׁ  ֲעתִידִים 
שכנה בארץ הקודש – ארץ ישראל, בתפארת מסודרת של שבטים שבטים, כל 
ּבְהִתְאַּסֵף  מֶלֶךְ  ֻרּון  בִישׁ “וַיְהִי  ה’ ושכינתו בתוכם,  שבט קבוע בנחלתו, ומקדש 
ִבְטֵי יִשְׂרָאֵל” )דברים לג, ה( וכעת היא מפוזרת ומפוררת יחידים  ֵי עָם יַחַד שׁ רָאשׁ
בין העמים - יבוא יום אחד שאומתנו תגיע ל”התחדשות”, והכל, כל התפארת 
אחד  יום  בגלות,  כולנו  שכעת  למרות  בתחילה.  שהיתה  כפי  תחזור  והגדולה 
הירח הבוקע באפלת  אור  בהירות  כמו  יבקע בעולם  ואורנו  יחד  נחזור  כולנו 
חשוב.  שיעור  ללמדנו  עבורנו,  סמל  הוא  הירח  החודש.  בתחילת  שוב  הלילה 
כשאתה רואה את הירח החדש בקידוש לבנה, אתה אמור לשים לב להופעתו 

המחודשת כסימן לכך שנופיע שוב גם בהיסטוריה ונאיר את העולם.
כשם שהירח הבוקע מחדש מזכיר לנו את מטרתנו בעולם הזה - להופיע 
שוב בזירת דברי ימי העולם כמו הירח החדש. כאשר הירח לוקה ואורו אינו 
מאיר ובוקע, זה אמור להזכיר לנו שעלינו לעשות תשובה על חטאינו, המעכבים 
את  לאמץ  אמורים  אנו  השלמה.  הגאולה   - “הירח”  של  מחדש  הופעתו  את 
וכתזכורת  בנו,  צופה  שהוא  לנו  להזכיר  רוצה  שהקב”ה  כלימוד  הזה  השינוי 

שאם שגינו במעשינו, עלינו לשוב בתשובה. 

מדור זה נתרם לע"נ:

מתוך תשובות שהשיב הרב זצ"ל לשואלים

להנצחות 072.222.3383


