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יתרופרששם   שם  על  'יתרו'  ואתה "בתורה    פרשה  שייתר   תנו 

 ן כמאחר  ל  .שרי אלפים וכו'  הדיינים  פרשת  מכל העם וגו'",  תחזה

של לעניין  כל זה מתקשר ביחד בפרשה    ,הפרשה של מתן תורה

וכמו שרבנו מביא ובגירותו נעשה רעש גדול,    ,גר   היהיתרו  .  רוית

הז  (פעמים כמה  ) ס יתרו    פ' )מפורסם  הר  והאת  ִיְתרֹו,  "  (: טדף  א  ב ָ ֶׁ ש  יָון  ֵּ כ 

ר ָהֱאִליִלים,   ל יֶׁתֶׁ ל כ ָ ֶׁ ְליֹון ש  ר עֶׁ ֹמֶׁ הו א כ  ֶׁ דֹוש   ש  בֹוד ַהק ָ ַלט כ ְ ָ ִהְתַחז ֵּק ְוש 

ֹל.   רו ְך הו א ַעל ַהכ  ל ָהעֹוָלם    ב ָ כ ָ ֶׁ ו ם ש  ִיְתרֹו    ... ִמש   ִלים ב ְ כ ְ ַ ָהיו  ִמְסת 

דֹול   ג ָ ו ְמֻמנ ֶׁה  הו א ָחָכם  ֶׁ הו א  ש  ֶׁ ָראו  ש  ֶׁ יָון ש  ֵּ י ָהעֹוָלם. כ  ל ֱאִלילֵּ ל כ ָ ֶׁ ש 

א ְועֹובֵּ  ל ָהֱאלִֹהים", ְוָאַמר  "הב ָ ד ַלק ָ ב ָ י ָגדֹול ה' ִמכ ָ י כ ִ ה ָיַדְעת ִ ָ ,  "ַעת 

ֲעבֹודוֹ  ם ִהְתַרֲחקו  מֵּ ל ָ ֻ , וְ כ  ש  ָ ם ַממ  הֶׁ ין ב ָ אֵּ ֶׁ ם ְוָיְדעו  ש  יהֶׁ בֹוד  תֵּ ד כ ְ ֵּ ב  ִהְתכ ַ

 ֶׁ ש  דֹוש   ַהק ָ ם  ֵּ זֹו    הקב"ה  ל  ַהש   ה  ָ ָרש  ָ פ  ָמה  ִנְרש ְ ן  ְוָלכֵּ ָדִדים.  ַהצ ְ ָכל  ב ְ

ֹוָרה ת  יתרו מודה שהקב"ה גדול  ש  הזיש משהו מיוחד בכלומר,    ."ב ַ

אפילו יותר יציאת   ,להלמע גדול  גורם רעש  זה  ו  ,היםמכל האל

מה הנקודה הגבוהה כל כך   ,וצריך להבין.  ת ים סוףעקריו  ,מצרים

  שיבות שלה? חה ומה ,של יתרו ר ויבג

 יתרו" ואחד הפוך מהשני  פרשים ב' פירושים ב"ויחדכיצד מ

ה  "  :בפסוק  כתוב ש ָּ ר עָּ ֶׁ ה ֲאש  ל ַהּטֹובָּ רֹו ַעל ּכָּ תְּ ַחּדְּ יִּ ֵאל   ה'ַויִּּ רָּ ש ְּ יִּ לְּ

ם יִּ רָּ צְּ יַּד מִּ ילֹו מִּ ּצִּ ר הִּ ֶׁ הפוך   שכל אחדפירושים    2  פרשרש"י מ",  ֲאש 

עשה  וטו. ומדרש אגדה, נ וישמח יתרו, זהו פש"   ':ור ויחד ית'  ,מהשני

'  ",ודין,  מיצר על איבוד מצרים בשרו חידודין חיד פירוש א'   ' חדי לפי 

 , נעשה בשרו חידודין חידודין  :מדרשוולפי     ,בארמית זה שמחה

 סנהדרין במביא את הגמרא    "י ורש  .  מצרים  אובדןצר על  יהיה מש

ארמאה    ה דרי לא תבזיעשרהיינו דאמרי אינשי, גיורא עד  "    (ע"א   צדדף  )

  . ( גוי בפניובזה  ת א  לר  יי גת דורות מאז שה   עשר   אחרי   גר אפילוה כלומר  )    ,"באפיה

לא  חז"ל  הרי    ,רות היא קצת תמוההוד העשר הנקודה הזאת של  

 ה עשר בוודאי יש איזו כוונה במספר  ו  ,רותוד  ה עשר אמרו  סתם  

גר הרי  ועוד,    ,דורות  יודעלא    הואדורות    מעטאחרי    לרוב 

לא    דורות בוודאי כבר   שש  חמש  ט אם עברופרוב  ,יםגר   בותיושא

                    .בפה גוי יבזהלא דורות  העשר מה העניין שגר עד  ואם כן  ,ידע

 ריבוי השמות ליתרו ולמשה 

שנייה היה  לשידוע    ,נקודה  משהו וזה    ,שמות  שבעהיתרו 

השמות   ענין  ,שמות  שבעהו יש  לגם  שמשה רבנו  ל משותף גם  ש

על פי הפעולה שיש    םה  שמותש  (סי' צ"ה )ן  "ת הר רבנו בשיחומסביר  

בגלל שיש   ,משה יש לו הרבה שמותלהסיבה ש ו  ,לאדם לעשות

 וכן   שמות שלו,המ  םמסויכנגד שם  וכל עבודה    ,תוו הרבה עבודל

נקרא בשם  "  :ודורש אותם  אי מבי"ורש  ,שמות  שבעה  יתרו ישל

   אל. פוטי  ,יניק ,חבר  ,חובב ,יתרו  ,יתר  ,ואלער 

יתרו זכה לשם יתר  '.  יתרו'ו  –  ' יתר'על השמות    קד נתמהיום  

בתורה פרשה  שייתר  שבזמו  .  ע"ש  את  יתרו  ן  וקיים  התגייר 

    .על שמו והוא נקרא בשם יתרו  ו'אות  ה  אתהמצוות הוסיפו לו  

תגייר  נ הוא  שע"ש    -יתרו      ,על שם שהוסיף פרשה בתורה  -יתר  

ו נוסף לו שיעכבני נח,  מצוות    7תמיד היה לו  ,  ונוספו לו מצוות

עם ו'  כמו שנראה יתרו    ךא  .  , והתחייב בתרי"גמצוות  "ועוד תר 

גימטרי לא  לנמה  לאז    ,תרי"ג  אזה  צריך   ה הי  ו'  ותהא  ווספה 

   ?(תרי"ג )יתר + ג' =וסיף לו אות ג' לה

   ' י'' 'רות יתרו 'ביאור הרמז  

המילה    אם לב  מ  'יתרו'נשים  אומרת   ',י'  רות '-מורכבת  זאת 

גיורת מאוד היתה  גם  ש  (רות המואביה)   'רות'השם  ת  א  ויש ב  'יתרו'

של   המ יא'שהיא נקראת    (ע"ב   צ"א   "בב)כתוב בגמרא  , ומפורסמת

האם,  'ות לכמ היא  דוד  כי  בית  מלכות  מה    ומשמע  , של  שכל 

המדרש    ידועכמו ש  ,ל בזכות רותהכ מלכות בית דוד  ל   זכינוש

הנמצאות"  (ד  ,מא   ר' פ   )ב"רהמפורסם   בנותיך  שני   ומה  ",את 

י    '?נמצאות ה' ַמר ַרּבִּ קאָּ חָּ צְּ י"      :יִּ ּדִּ ד ַעבְּ וִּ י ּדָּ אתִּ צָּ   )תהלים פט, כא(   "מָּ

יו אתִּ צָּ ן מְּ דֹום  ?ֵהיכָּ סְּ ות בית דוד לכל הייחוס של מ כ   ".     ולכןּבִּ

רות אחרי  בגמרא  ומובא  . מתייחס  המלך"  שם  רות    -  "אם  זו 

בנה שנאמר  בן  בנו של  בן  במלכות שלמה  המואביה שראתה 

מה יא'לאלעזר  ר'  ר  מוא  "ם המלךוישם כסא לאֵ "  {  יט  ,ב  'א}מלכים  

כיסא מיוחד בשביל  לה  בד אותה ושם  ישלמה כ    ".  'של מלכות 

  ב"ב אומרת הגמרא  ו   ".      ותלכמל  אימא ש'  שהיאאם המלך  

דף  )דוד  על    ע"א(  י"ד) זה  לזכור  יד'(דוד קל  שמה    =  נקרא   '?,רות' למה 

רוך בדוש  ק ו להל  והוור השיצא ממנה דוד המלך ש  ',רוויה'  מלשון

        .שירות ותשבחותב ואה

יתרו    נופי שרמז כו  ,'יתרומתוך השם '  ,'רות'יש לנו כאן  ש  יוצא

מגילת   בסוףכי    .  דוד המלךרמז לזה    '?  י-מה זה ה  ,'רות י 'זה  

כתוב   ושם  המלך  דוד  של  הייחוס  את  כתוב   ה עשר דוקא  רות 

  , בועז  , למוןש  ,נחשון  ,עמינדב  ,רם  ,חצרון  ,פרץ    :םשה  ,דורות

ארבעה עשרה דוד ל  את  לייחס  צריך  לכאורה  ו   .דוד  ,ישי  ,עובד

   מייחס את דוד המלך   (פה. דף    ב)ח"   שתנור בפ הזוהר  ש  ווכמ  דורות

  , אברהם  :ונוספו  ,מאברהם אבינו,  רותודארבעה עשרה  דווקא ל

כדי     ( ארבעה עשרה)גימ'  'דוד'     רומז שנקרא  הזוהר ויצחק יעקב יהודה,  

שמאברה יש  לרמוז  דוד  עד  עשרה ם   , אברהם  דורות,  ארבעה 

דורות שנזכרים   עשר כל הועוד    ,דורות  4זה    -  יהודה  ,יעקב  ,יצחק

רות ביבמגילת  יוצא  ,  דרך אגב  ]          .ארבעה עשרהחד הכל 

ד ר  וההז פה.()יתרו    רא'סיהנקרא  שלמה  בזמן  ש  ,מסביר   ף 

אומרת    א',שלמותאב השזאת  הדור  הוא  המלך   15-שלמה 

 , ם ישראלו ולכן אז הייתה השלמות הכי גדולה לעלאברהם אבינ

ו  יאה  )ט"ו לחודש(  חמש עשרהההלבנה ביום  שכמו  ו גדולה  שלמה 

 שליט"א אליהו עטיה הרה"ג  /תשפ"א  ה' - 'יתרו'פרשת  

 ל"ג תניינא תורהמבוסס על   - השליקוטי מוהר"ן בפר  

   נשמות הגרים – הקשר בין רות ומלכות בית דוד ליתרו 

   למה ,נעשה בשרו חידודים /הגרים הם חלק משלבי הגאולה
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ביותר ו כואב  והזוהר     .היפה  דבר  עוד  שלמה     ,אומר  שמאז 

לה הלבנההי תחילה  נחלקה ן  בבעם  חר הרי  ש  ,חסר  שלמה 

בדומה ה  ההתדרדר ו  ,רולכות  הדור  בא  30-עד  של   ואז  הדור 

הזוהר  ,לךצדקיהו המ ט.  , הם:  )סדר המלכים שמונה  פָּ הֹוש ָּ יְּ א.  סָּ אָּ יָּה.  בִּ אָּ ם.  עָּ ַחבְּ רְּ

דְּ  יָּּהּו. צִּ מֹון. ֹיאש ִּ ה. אָּ ֶׁ ַנש ּ יָּּהּו. מְּ קִּ זְּ חִּ ז. יְּ חָּ ם. אָּ יָּּהּו. יֹותָּ יָּהּו. עּוזִּ . ֲאַמצְּ ש  יָּהּו. יֹואָּ ם. ֲאַחזְּ הֹורָּ יָּּהּו.  יְּ קִּ

א וְּ  יֲהרָּ ים סִּ גִּ ּפְּ תְּ יָּּהּו אִּ קִּ דְּ א צִּ תָּ ַכד אָּ כְּ וְּ א. ּדִּ ימּותָּ גִּ א ַעל ּפְּ ימָּ יב  ַקיְּּ ת ֵעיֵני  ]ירמיה נב, יא[  תִּ אֶׁ וְּ

ּוֵר  יָּּה עִּ קִּ דְּ היא בית דוד שמלכות  אזי     ,שהלבנה נעלמת לגמריכ   .(צִּ

מלך  דוד  "ש  (א "עכה ראש השנה  )בגמרא  בא  שמו   כמו  ,לבנהרומזת ל

הלבנה היא  כי  )וחידושה,  זה רמז לקידוש הלבנה    ", ישראל חי וקיים

 30-חסרה בדור ההת  מלכותהו   (שאין לה מעצמה כלום   מלכות בחינת ה

           [.(30-כמו שהלבנה מתחסרת ביום ה )

מבעכ"פ   רות  את  )  ,דווקא  דורות   העשר  רק ם  כריז ומגילת  ולא 

שדוד המלך    יש בזה רמזוכפי שהסברנו  .  (יהודהו  ,יעקב  ,יצחק   ,אברהם 

כמו ,  זה דוד   -  'רות'  ',רות י  –' זה  יתרו'ואם    ,הוא 'דור העשירי'

זה      'י  - וה.  רות ותשבחותיה להקב"ה בשוור השאומרת הגמרא ש

שהוא דוד שנמנה לעשרה   דורותלעשרה  הי' רומזת  דוד כי    ג"כ

   .  דורות

 ורא לא תבזי ארמאה באפיה וכו' רמז נפלא בגי

  אל  דרי  העשר גיורא עד  "מה שכתוב    ,קו לפי זה נסביר פשט מת

כי תראה מה   ,ים בפניו י גוזה  גר אל תב  -  "אפיהארמאה ב  יזבתי

  , יכול לצאת ממנו דוד המלך   ת,שמתגייר  תריו יכול לצאת מג

אז כי    ,בפני גר את הגויים  ולכן אל תבזה    ,מלכות בית דוד  וכל

הוא ו  ,תגייר הלגרום שהוא יתחרט על זה שהוא    "ואתה יכול ח

יחזור   ?ככה מבזים את המקום שבאתי ממנו  :יאמר  ושלום  וחס 

כל   ,ר תראה מה יכול לצאת מג כי    ,ת זהעשות אאסור ללסורו,  

כן  .  ות בית דוד יצאה מהגריםלכמ  העשר גיורא עד  "  ו: זה  ואם 

שהזכירו    -"  דרי המלך  ',דרי  העשר 'מה  לדוד  שהוא   ,לרמוז 

   .דוד עדו מפרץבמגילת רות  נקרא 'דור עשירי'

 יתרו' ו'רות' והחילוקים ביניהם. 'שני הגרים  התבוננות ב 

לב נשים  שהוא  ש  י  ,אם  לרות  יתרו  בין  דבר   אחד   הפוך איזה 

לעומת   ,ע"ש שהוא ייתר פרשה בתורה  כך  נקרא  'יתרו'.  מהשני

פירוש המילה מה    ,להקב"ה  והוור ה' נקראת על שם ש 'רותזאת  

הוא כבר ושהוא שתה  יש אדם  ו  מים,יש אדם שהוא צמא ל  הרווה?

חינה עדיין הוא בביתרו    ,הנקודה של יתרומפך  יה הרווי זה    יי,וור 

   . הורווי  מגיע לשלמותכבר  זה    ,רותאצל    זאתלעומת  ו   'מוסיף' של  

שיתרו   תחילא  וההסברנו  של  מתן תורה  בכי    ,הגרים  תבחינה 

כמו   ,בחינה של גריםבכולם היו    ,כשעם ישראל קיבלו את התורה

ישרא עם  על  נכנסו  שכתוב  שהם  שזה   -ה  אזבה  ,לגירותל 

היה מ  אחד  כל  .  ובמילה  בטבילה  ,דמים  צאתר ה ישראל  עם 

ברית מילה   :לגר  יםשופעולות שע  כל השלוש   צריך לעשות את 

במצריםהם  ש ) טבל    -  טבילה  .(מלו  ישראל  תורה  וכל  מתן    . לפני 

דם האת  זה  ירבן והמשה הקריב ק  ,ת דמיםאהז  ,והדבר השלישי

זמן בית המקדש כל גר צריך להביא ב    .   על כל ישראלבאופן נס  

דם  הוהיו מזים עליו מ  ,לבית המקדשוף ומביא אותו  עקורבן של  

 ךא  ,היום אין לנו את זה  .   רותיכדי שהוא ייכנס לג  ,של העוף הזה

 ה.הייה לעתיד לבוא "בעז

חר מתן תורה אחרי א  שיתרו בארש"י מביא    ,ראשוןהיתרו הגר  

ישראל'שנהיה   תורה  'עם  זה ה  ,במתן  הראשון  החדש  מצטרף 

לעומת זאת אצל דוד   , יש ביתרו  ראשית של הגרים  ולכן  .ור ית

גרים לא בימי "  (ב" יבמות כ"ד ע)המלך כתוב בגמרא   אין מקבלים 

  . דוד המלך יש רוויה   לצאזאת אומרת ש  ",שלמה  בימיולא    ,דוד

אין  "  וכן   ,לא מקבלים יותר גרים  כעת  נוכבר אנח  זהו  ?מה הרוויה

ר " (ישעיה נד, טו )כתוב   כי  ?ולמה ",משיח לימותמקבלים גרים  י גָּ מִּ

לַ אִּ  ךְּ עָּ ּפֹולּתָּ יִּ ךְּ   - נו  תשגר איתנו בעניו מי  ודורשת הגמ' שם    ",יִּ

הבא   לעולם  ויצטרף  יפול  שם(עלינו  רש"י  מי )ע'  כלומר  שבא   , 

מראה שהוא ש  ,מגיע בזמן שעם ישראל בצער ו  ',לשם ה  גייר ומת

או   ,משיח  ימותגיע בזמן  יאבל מי ש  הקב"ה,באמת בא לכבוד   

ושלמה שהיה אז שולחן   דוד  גדולו  ,מלכיםבזמן  אז   ,היה שפע 

כי זה ממש    ו,ל  טובאלא בגלל ש  ,לשם שמיים   מתקרבהוא לא  

למשל    ,שהרי ראינו שגם בזמן שלמה  ,יש נפקא מינה בעניין הזהדרך אגב  )       .טוב

בה היא י והגמרא מתרצת שכל הס ,שואלת את זה  הגמרא   ,בת פרעה היא הייתה גיורת

  , היא בעצמה הייתה בת מלך   ,םלכי מ   ן חול כה ש והיא לא הייתה צרי   , משום שולחן מלכים

קיבל  שלמה המלך  ולכן  ,ירות של בת פרעה נחשבת בגמרא גרות לשם שמים הגלכן ו

   .  ( לא הייתה צריכה שולחן מלכים ון שהיא כי מ  ,אותה

 בל שת וה  -  ששים רבוא נשמות ישראל, וששים רבוא נשמות הגרים

 צריך ו ,ין מותיריםדיע ',יתר 'זה בחינת  'יתרו' ,דבר מענייןנמצא 

מוסיף עוד נשמה כי הוא  כל עניין של גר זה להוסיף     .  עוד  להוסיף

יש    ,ריבוא נשמות של יהודים  ששיםכי כמו שיש      ,ללעם ישרא

שמות נ ריבוא    יםשישה       .  ריבוא נשמות של הגרים  יםששגם  

   איפה נמצאים ו    ,( הבן של אדם הראשון)   'שת'הם נמצאים אצל    ,ישראל

כעין  .  בלההם היו נמצאים אצל  ? שמות הגריםנריבוא  שישים

קין  זה   אצל  בחיננמצאים  העולם   נפשות  תכל  ם הו  , אומות 

תקנה בלי  אות  ,באמת  שאינם  היינו  העולם  ראויים    םאומות 

העולם  ,גיירלהת מאומות  להתגייר  שזוכה  מי  זאת    , לעומת 

יש לאדם הראשון   שהרי       .   הבלצאצא של  הוא  בנשמה שלו  

הוא ו  ,שממנו יוצא עם ישראל  ,הכי קדוש  הואשת    -  בנים  הוששל

וכנגדו לצד השני יש   .  ת ישראלונשמששים ריבוא הבחינה של 

החלק שאין לו   שבו יש את כל נשמות אומות העולם  ,את קין

ובדים מן אשהם     'קינא דמסאבותא',  -המכונה בזוה"ק    ,תקנה

 שהוא שורש   ,בלהבחינה של  הזה  ש   ,שהו באמצעויש מ  .העולם

 קין   -אז  .  טוב ורעבבחינה המעורבת    ושז  ,הגרים  של  כל הנשמות

  . מעורב ביחד   ער וטוב    ,בל באמצעהו  ,שת כולו טובו  ע,ר   וולכ

זאת אומרת   ,בל' הת  'ששה  'מ  :זה ראשי תיבות  'משה 'למדנו ש 

כך   גם  כי  ,קדושוגדול  משה הוא כל  בו   בל הוגם    ,שת  את   יש 

במש  ,מסביר   "לז  י"אר הו יש  שבאמת  עצמו  הה  את  ששים גם 
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ישראלונשמריבוא   רבה    ,ת  במדרש  שכתוב  השירים )  כמו   ( שיר 

  , יוכבד   ?ומי זאת  אחת,ריבוא בכרס    ששיםילדה אישה במצרים  "

כנגד  ש  וזהו נשמו  ששיםמשה ששקול  והרי      .ישראל  תריבוא 

זה הבל  מגלה סוד ש  "לז  י"הארו  ,בלהכן את  בו  יש גם    במשה

ה נשמו ששים  כל  מושרשים   ,רב -הערב  ת ריבוא  כן  שגם 

בה שמשה רבנו לוקח ישזו הס  ,י"ר אומסביר ה   ,בנשמתו של משה

ולכאורה בשביל    ,את הסיכון הגדול והולך ומגייר את הערב רב

שזה לא כל כך   ומז לוובפרט עוד שהקב"ה ר   ?  כןמסת   מה הוא

רב  כדאי הערב  את  שעדין    ,להוציא  נצוצות  הם  לא כי   בכלל 

ם השמשה היה מוכרח בדבר, כי    ,ר"י ז"לאומר הא  ךא  ?מבוררים

שמשה   בגלל  משה  של  בנשמתו  נוגעים  שש'מ  הוא:היו   , ת'ה, 

יש בו גם את  ו  ,שמות ישראלנ  אריבו  ששיםהיש בו את      -  בל'ה

שזה  ה נשמוששים  בל  והגרים  הערב   תריבוא  אין   אבל  ,רב 

'קין',  במשה יתרו  ו  של אומות העולם הרע  ז"א את החלק    את 

שמכניס   ן,והוא מתקן את הטוב שבקי  ,הגרים  הוא ההתחלה של

והוא ראש   ,תגייר מוהוא    ,בל להיות גר האותו להיות כמו בחינת  

רות על  )     .המלך  דודזמן  ב  ?העבודה הזאת  מתסתייממתי    .  לגרים

שרי  דוד  ותשבחות ל   ווהושם  בשירות  'ו  (,קב"ה  בחינת  אין  כי    ',רוויהזה 

ת כל מה קיבלנו אכי כבר    ,בימי דוד ושלמהמקבלים גרים לא  

 . שהיינו צריכים להותיר ולהוסיף עוד

 התורה פשר להוסיף על  אתרו מייתר פרשה בתורה, איך כיצד י 

אנחנו יודעים שבתורה   ,יתרו מייתר פרשה בתורה  ,נתבונןעוד  

מפורסמת  יש  .  אותיותריבוא    שיםשיש   תספור  אם    ,שאלה 

רנו  סבוה   בערך?.  חצי"א  ז  304,805  ישריבוא,    60אין  בתורה  

כמה   פשוט לא יודעים לספור ,  שהקשה הזאת  הלאשהתירוץ לש

אחת,   באות  יש  להתחלקכמעט  כי  אותיות  יכולה  אות   , כל 

מי   לפעמים  "ףלא אות  הלמשל  )  .להתחבר ו מורכבת  להיות   והיא   ',ד',  ו',  יכולה 

כ  מורכבת  " מ  .  אותיות  3-נחשבת  להיות  יכולה  שתי  וכו'   א"ו ו-ו   "ףכמ ם  ולפעמים   ,

מחוברות כגון י' ונ' שכאן זה שתי אותיות ולמעלה    אצלנו הם אחת, למעלה הם אותיות ש

התורה כתובה  אנחנו בכלל לא יודעים כיצד  נמצא ש  (לפעמים זה צ' 

, אותיות  אבו י ר  ששיםב ,אש לבנה גבי  בשמיים אש שחורה על

אחת  וזו  התורה,  אותיות  את  לספור  יכולים  לא  אנחנו  ולכן 

   .תייםהאמי דיקיםצ השגות שזוכים לה המה

אם אנחנו אומרים שיתרו יתר    ,יש פה דבר עוד יותר מעניין  ךא

בתורה שב   ,פרשה  לפני  שהיה  א  אז  בוודאי  ריבוא   יםששיתרו 

כי זו   ,הוא ייתר   א?ב  אוהשכאז מה הוא עשה  ו  .  תורהבאותיות  

נמצא שהוא מוסיף עוד   ,יתרו הוסיף את הגרים  ,המהות של יתרו

א מוסיף גם עוד אותיות לתורה, כי  נשמות לעם ישראל, וא"כ הו

ר 'שש  'יל ראשי תיבות  "ישרא )מגלה  תורה  'ל  תותיו'בוא א'שים 

קפ"ו(  ואתחנן  עם   עמוקוות  את  ומגדיל  גרים,  עוד  מוסיף  אתה  ואם 

התורה אותיות  את  מגדיל  אתה  מ  ,ישראל  עצמו   א שהוה  וזה 

פרשה   ,שזה קשה  רק  .תורהביתר פרשה  ימ ייתר  אחרי שיתרו 

ה, שהרי לא אותיות לתור   ריבואששים  ר  אשניין  דעגם  בתורה  

לזה והיישוב  התורה.  אותיות  מספר  יתרו  בוא  אחרי   ,השתנה 

כולל גם   600,000נה את הצירופים כדי שזה יהיה  ישהקב"ה  ש

יות  ריבוא אות  60יש לנו    ולכן  ,שהוסיף יתרו  והייתור   תורה האת  

יתגם   שבא  אחרי  ו ר לפני  שיתרו    ,וגם  מוסאלא  רגע  יף לאיזה 

  ,ומוסיף אות  רגע שהוא נוסףרק  לו  הגר יש    גם  כי  ,פרשה בתורה

ומשתנים הצרופים,    ,נהפך להיות חלק מעם ישראלהוא  אבל מיד  

שנוספו האותיות  נמצא  ומתחברים  שכבר  כדי לאותיות  ות, 

גם היא    ,יתרוהפרשה שייתר    לכןושיהיה כל הזמן ששים רבוא.  

להיות   כי  60מצטרפת  התורה  אותיות  עכשיו   ריבוא 

 .  פנינה יקרה ,זה ממש מתוק  . באופן אחר  צירופיםהנעשים

 , ולכן הוא יכול להוסיף תורה וץ משיחגם ביתרו הגר יש ניצ

אמרנו שהגרים זה מתחיל ביתרו וזה    ,יש בזה עוד עומק נפלאו

לאחר   נקרא    העשר נגמר  דוד  כי  רות דורות  מגילת  דור   בסוף 

 דורות   העשר אחרי  וף  ובס  הגר הראשון,יתרו    אתאז יש    עשירי,

לא מקבלים  ו  וכו',שירות  ב"ה בלק   ווהו שרי  ע"ש  'רות'  -יש רוויה  

מעניין  ךא  .וכו'  גרים מאוד  משיח  ניצוץ  ביתרו  גם  ידוע    , יש 

לעתיד לבוא  ש ששם כתוב    (ג  ,גי  א רבהר)ויקהמפורסם  רבה  המדרש  

לה עתיד  שאהקב"ה  מיוחדת  סעודה  אותנו  הבר    לכיל  שור 

ויתן בולע את ושהל  ,כתוב   ?אתהסעודה הז  ואיך תהיה  ,והלויתן

 . תןוככה הוא הורג את לוי ,ת קרניו מבפניםץ אוהשור נוע ,השור 

לויתן זה  כי    ,זו לא שאלה פשוטה)  ?,הרי אין כאן שחיטה  ,המדרש שואל ו

זה הבעיה  שחיטה  וא"כ    ?, וגם טמא בו שחיטה כי הוא גם דג   בוודאי לא שייךו   ,דג טמא 

שלו עוהמדר ו  .( האחרונה  שזה  ש  חדשה  "נה   ",תצא  יתיאמתורה 

זאת אומרת שהסעודה המיוחדת של    .  תי תצאמאיחידוש תורה  

והל הבר  אותה  עתה   ,ויתןושור  לאכול  יכולים  לא  כי    ,אנחנו 

אז יהיה    ,רק כשתצא תורה חדשה  ,לא כשרה   הודעבשבילנו זה ס

חידוש שתהיה בחינה כזאת של שחיטה בצורה שאנחנו בכלל לא  

יתרו שמוסיף כי    ,יתרו  לש   הבחינגם ה  והיואם כן ז      .יןיכולים להב

תורה חדשה  "  ',חידוש תורה' זה גם כן בחינה של    ,פרשה בתורה

הניצוץ המשיחי שאנחנו  זה  ו  .  ור יתע"י    השמגיע  "תי תצאאימ

  .  מוצאים ביתרו שהוא מוסיף תורה חדשה

 אולה שלב בג  וזה,  ישראל בכל העולם בשביל שיתווספו גריםפיזור 

כל העניין של גרים מתחילתו ועד סופו הוא עניין    הסברנו,כמו ש

הראשון הוא מתחיל את הגאולה ומתחיל    גם הגר   .  גאולהשל  

עד דוד המלך  ו  ", תצא  יתיאמתורה חדשה  "  :בחידושי תורה של

ה  ושז רות מגרות שמגיעה  ה   הסוף של  'גר האחרון' הבחינה של 

 , באמצע  שהיה  זמןאבל כל ה  ,םיכבר לא מקבלים גר ו  ,המואבייה

ש וגר  גר  ישראל  הכל  לעם  ושלב  א  והתווסף  חלק  של  בחינה 

אומרת למה    ע"ב(  זפ" פסחים  )  אהגמר   ?   מה ההסבר בזהו  .   גאולהב

בכל  ג ישראל  ח  ארבעלו  רוצה  הקב"ה  אם  העולם   "וקצוות 

 ,חתארץ אה אותם בלגישז  א  ,להעניש את עם ישראל בגלות

אין לך נקודה בעולם   ריה  ,פיזור הזההאבל למה    ,שתי ארצות
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 , עם ישראל מפוזרים בכל  הגלובוס לגמריכי  שם יהודים,  שאין  

התפזר  ישראל  שעם  כמו  כזאת  בצורה  שמפוזר  עם  כזה  .   אין 

שהעניין    עונה,והגמרא    ?  מה הנקודה בפיזור הזהשואלת    אהגמר ו

ישהו ביפן שצריך למשל אם יש מ  ,תווספו עלינו גרים יהוא כדי ש

ה  ,להתגייר  נשכי  שוא  מ  באמה  שאמרנו  הוא    ךא  ,בלהכמו 

לכן הקב"ה פיזר יהודים   ?  איך הוא יתגייר  ,מעולם לא ראה יהודי

ביפן העולםו  ,בסיןו  ,גם  בשביל    ,בסוף  עם ישרק  על  תווספו 

קצוות מכל  גרים  חלק    כלומר  העולם,    ישראל  היא  שהגרות 

ה  " ה  ת השחרוברכ)  בליקוטי הלכותאומר    נתן  רבי    .הגאולהשלבי  מ

כל  את  עלות  השצריכים ל  פניעיקר עיכוב הגאולה מ"  :  '(כז  אות

הקדושה מחוקים  הרהקדושות הנפולות עד שיעלו הגרים וכל  

ואומר עיקר עיכוב הגאולה נוקט לשון חריפה    נתן   רבי    ."מאוד

וההסבר כמו   ,התגיירו כל הגרים שצריכים להתגייר עדיין לא  ש

ישאמרנו   כים שייכנסו  יצר  ,המלך  שזה דוד  -'מיתרו עד רות 

   . השלמה בשביל שתהיה הגאולה , וכל זהכל נשמות הגרים 

 רו" לפי הפשט והדרש "ויחד יתביאור הפסוק 

  המילים שהמדרש והפשט של    ,שאלנוש  מה  נבין גם כןלפי זה  

לפי פשט  זה  כי     ,את השני  אחדממש סותרים    "ויחד יתרו",

חידודי  ,לשון שמחה חידודין  בשרו  נעשה  פך יה  ,ןולפי המדרש 

התשובה    ?  המדרש  עםליישב את הפשט    אפשראיך  ו   ,השמחה

היה מיצר על אובדן  שעשה בשרו חידודים חידודין  נרו  תי  ,היא

לו    ,מצרים אדירהשמצרים    עלכאב  ממלכה  כזו  לא ו  , הייתה 

שום דבר אחרי כל המכות ואחרי שהקב"ה טיבע את הם  נשאר מ

  ק י מתנוכל לה   פרש פירוש חסידינאם    ךא,    מצרים בים סוףה

היה מיצר על אובדן של   אשהוה  שמ  נביןו  ,יתרואת העניין של  

 , הרבה זמן  כ"כעם ישראל היו במצרים  הנה  שכאב לו  כי    ,מצרים

לא  הו רב) תגיירו  המצרים  מהערב  שיתרו    וזהו  ,(חוץ   על מיצר  מה 

ע"ב( ברכות  גמ'  ב  כתוב  ., שאבדו ולא התגיירומצריםאובדן     )יד 

לבו  מעש" מצדקההרח  אבירי  "מ  ",וקים    וכו'"? לב    יאביריהם 

לא   זאתובכל    , שכמה דורות יש שם ישראל  , אי טפשאיגוב  האל

שםתגה אומרים    .   ישראלמ  אחדגר    'אפי  ייר  אנחנו  תמיד 

יש   )אדום(  עשיולעומת בני  ששים לב  נ  ,טיפשעם  שהערבים הם  

  אומה כי הם    ,גרים  איןמהערבים    בלא  ,בהם כל כך הרבה גרים

ככל    ", חוקים מצדקהר ה  בל  יאביר "  ,הגמרא  כוונת  ווז  ה,טיפש

גרות זה ו שכל  כי    ,יש ממנה יותר גרים  ,שהאומה היא חכמה יותר 

ביחד ש  זה  ולכן     .הולך  מצרים  ימ  היה יתרו  מה  על   שהם צר 

שנים    ,טיפשים הרבה  כך  כאלה ו  שם,  ישראלשכל  רואים  הם 

 ומקבלים מכות, ובכל זאת אף אחד מהמצרים   ,אותות ומופתים

 מצרים כל הו  ,רב-זה רק הערב  ,שםשהתגייר    יכל מו  לא התגייר,

    .יתרול  את העניין ש  מתקזה פירוש חסידי ל   .ת ים סוףעו בקרימת

 . (חידודים חידודים נעשה   ובשרדווקא למה רבנו   התורה שללפי    אהנרמעט    )עוד

והשמחה    ,ה הדרךגם על אות  "יתרו  "ויחדלפי זה אפשר לפרש  

ריבוא גרים של ששים    הוציא איתו כן  רבנו  משה  של יתרו על ש

רב הפ נש  ",יתרו   יחדו"אז    ,הערב  אלא   אינם רושים  יי  סותרים 

הם בדיוק ש  לאא  , י פירושים הפוכיםנשהם  ש  אפילו  ,םמשלימי

יתרו",  ,ענין  אותו "ויחד  אחד  מצד  אל  כי  כל  על  שמח   ו הוא 

ו זכו .  תגיירונשנכנסו  ולא  בים  שטבעו  המצרים  כל  על  ועצוב 

 ייר, אפילו שהיו עם עם ישראל כל כך הרבה שנים. להתג

 ים עמדו בהר סיני גר, וכיצד הטוב בגירות של הערב רב או לאיש  האם 

הרבה   נורב גרמו ל-הערב   ר להסביר, כי מצד אחוכאן צריך קצת  

סבירים שכל ואילו כאן אנחנו מ עשו, הםחטא העגל  ואת ,צרות

רב רב. והנה  שמשה קיבל את העהשמחה של יתרו היתה משום  

במעמד הר    שמות הגרים עמדונשכל    ו.(מ )דף קבגמ' בשבת  כתוב  

כתוב  ו  .לקבל תורה  הר סיניעל  דו  מע ישראל  נשמות  כמו ש  ,סיני

שלא עמדו רגלי   בידועז פנים   ע  אשהו  מי"   )כ' ע"א(  ריםנדבגמרא  ב

עז    אהואע"פ ש   הרי   ,שאלנו שאלה פשוטהו  ".  אבותיו בהר סיני 

אבא שלו איך יתכן שאז    ,צדיק גדולהוא    אבל אבא שלו  , פנים

וזה שהוא אז פנים    , הר סיני  על  עמדוודמים ודאי  הקוכל הדורות  

ומתוך      ?אתה אומר עליו פתאום שלא עמדו אבותיו, על הר סיני

זה הנשמה    ?רגלי אבותיו  ה זהמ   ,תשובהיש  ל  "ז  י "ר האדברי  

סיני הר  במעמד  שהיה  שלו  הקודם  הגלגול  כ    .  שלו  מה כולנו 

  ישראל נשמות  ריבוא  ששים  כלולים בכולנו    ,יליוניםמשנהיה  

חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא  כתוב: "  ,ממצריםשיצאו  

  אחד אתה    ,אתה באמת יצאת במצריםכי    ", עצמו יצא ממצרים

אחרי שרק    ,מצריםמישראל שיצאו    עםיבוא נשמות  ר   ששיםמ

לכן  ו ה,שמ אתה עצמך הייתאבל  , לגלגוכמה דורות אתה בא ב 

אבא שלי  ]   .   אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצריםל  כ חייב  

כל המרבה לספר "  :בהגדה  כתובעל מה ש,  בליל הסדר אומר

הוא משבח  את     ?משובחמה  ",  ביציאת מצרים הרי זה משובח

אני מראה   ביציאת מצרים  כי ברגע שאני מרבה לספר  ,עצמו

יצאת  בעצמי  ואני    ,ממצרים  ישאני    אחד סתם  לא  מיוחס 

 ששיםאני עצמי מהנשמות של    ,עכשיו לעם ישראל  שהצטרף

ממצריםשישראל    תשמונ  אריבו בעצמיו  ,יצאו  יצאתי   אני 

דבר ו  .[ממצרים היום  ,אותו  שמתגייר  גר  היה    ,כל    אחד הוא 

ערב רק מה ה  ,רב שיצאו ממצרים- ערב נשמות    ששים ריבואמ

וא עוד פעם  ולכן הוא היה צריך לב  , עדיין אז  קניםלא היו מתו  רב

לעשות ו  ,מבחירה  חדשמ  לעשות את הגירותו  ,ור גויבת  בגלגול

שצריך  כהלכתוגיור   שהתגייר  ש,  נמצא  .כמו  גר  זה היום  כל 

הערב רב    ותשמשה רבנו הוציא את נשמבזכות    ,בזכות משה

כמו  הםל מבסגם  משה באמתו .אחריות  ם לקח עליהו ,ממצרים

כ"   :שכתוב רד  שהוצ  -  "מךעת  חישי  לך  מ עמך  מצרים את 

שפירש"י כמו  רב  הערב  שהם   ירידהלמשה  הייתה  ו  ,מדעתך, 

הזה    מזה, הדבר  רב,  אבל  הערב  את  משה  יל עהושהוציא 

 .יםגר  יעשו אלהה ותהנשמ בדורות הבאיםש

עד   ,נשמות של הגרים היו במעמד הר סיניהוזה הפשט שגם  

פסקה בהר סיני  כמו שש  (א "ע)קמ"ו    כדי כך שאומרת הגמרא בשבת
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כך פסקה הזוהמה מעל נשמות   ,מעם ישראל  הנחששל    ההזוהמ

, ם"וכם זוהמה כמו שיש בע אין בהולכן נשמות הגרים  הערב רב,  

כי כל הגרים הם גלגולים של   ,גם הם היו במעמד הר סיניש  מפני

וכל זה  להבין את זה.  זה דבר נפלא  ו, שעכשיו נתקנים,  הערב רב

נשמות ו את  שהוא לקח על עצמ  כךב  ,משה רבנו  נעשה בזכות

 או יתרו היא שיצ  שמחש  "יתרו  "ויחד  מובןלפי זה  ו  רב,   הערב  

ויתרו    ,יהיה את הגרים  מהםכי    ,ערב רבהנשמות    אריבו  ששים

כן    ,של הגרים  ענייןכל המהות שלו הוא   גם  בשרו   נעשהאבל 

 טבעו מצרים ש   של  אובדןעל ה  ,בעצמו  על זה  גם  ןחידודי  ןחידודי

  .להתגייר הם לא זכו ו ,בים

 לקוטי מוהר"ן תורה ל"ג תניינא 

  ן"ר ההקדוש בליקוטי מו  בנושל ר   יאור נבוא להבין את הב  וכעת

 ", יתרו על כל הטובה  "ויחדהפסוק    מביא את  רבינו  תניינא(  ג" תורה ל)

רוּ "  :  אומר רבנוו מְּ אָּ ה"   ז"ל  ַר   וְּ ֲעש ָּ ּנַ ֶׁ רוֹ   ש  ש ָּ יןיחִּ   ּבְּ יןיחִּ   ּדּודִּ י  .ּדּודִּ  ּכִּ

ל חֹות  כָּ מָּ ְּ ן  קַר   ֵהם  ַהש ּ תָּ עָּ ש ְּ הוא בא   ',כי'שרבנו אומר  כ     -"   ּבִּ

כל    כי"  ואומר:    הנוקושיה שהוא עה מה  ו  ,קושיה  ולענות על איז

ה ומתוך זה ? נתחיל להבין את התשובעתן"ות הם רק בשחמשה

רק בשעה בעולם היא  כל שמחה     נבין את השאלה, רבינו אומר

שמחה  ,שמחההשל   אין  כך  אחר  כך.    אבל  המדרש     כל 

אפיקורס אחד שאל את רבי כתוב: ש  (, ד זפרשה כ )  שית רבהבברא

אמר לו אין אתם אומרים שהקב"ה רואה את    ,יהושע בן קרחה

".  ויתעצב אל לבובדור המבול "הנולד, אמר לו הן, והא כתיב  

אמר    ?נולד לך בן זכר מימיך   ,אמר לוענה לו ר' יהושע בן קרחה ו

שמחתי אמר לו    ?מה עשיתר' יהושע, ואמר לו    .הןהאפיקורס,  ו  ל

ולא היית יודע שסופו למות, יהושע  ר'  אמר לו    .ושמחתי את הכל

חדוותא חדוותא בשעת אבלה אבלה,   ת שמחה  )בשע א"ל בשעת 

ובשעת האבלות אבל לו  .  ים(שמחים,  הקדוש  כך מעשה  יהושע  ר'  אמר 

ברא את העולם שמח, ובשעה שהגיע בשעה שהקב"ה    ,ברוך הוא

שאלה בעומק הנקודה  ו        זמן הפורענות מדור המבול התעצב.  

היי המין  שייך  ,תהשל  אצלנו  חדווהזמן    מילא  של   ,של    וזמן 

הווה כי זמן הכול לפניו  ו  ,אצל הקב"ה הרי אין זמן  ךא  ,ותצבע

הרי באותה שעה   , ואם כן למה הוא שמח?שייך רק אצל הנבראים

כי לפניו אין זמן. ועל   ,של הבריאה היא אותה שעה של המבול

של עצבות  הו  מחההש  שכל העניין של  ,זה השיב לו ר' יהושע

  אז כביכול גם לפני  ,לנו יש זמןאצש  יוןוכ  ,בערכנורק  זה  הקב"ה  

שבשעת  י  ה' לומר  שייך  שמחהתברך  עצבות    בשעתו   שמחה 

   . ח ועצוב בשבילנו, כי כביכול הוא שמ עצבות

י" דברי רבינו  וזהו גם הכוונה ב ל  ּכִּ חֹות  כָּ מָּ ְּ ן  ַרק  ֵהם  ַהש ּ תָּ עָּ ש ְּ , כי  "ּבִּ

גֹוןכלשון רבינו:  ו  תמיד אחרי השמחה יש גם את היפך השמחה, ,  ּכְּ

ל ש ָּ מָּ ה  לְּ חָּ מְּ ל  ש ִּ ֶׁ ה  ש  ית  אוֹ   ֲחֻתּנָּ רִּ ה  ּבְּ חָּ מְּ ִּ ן  ַרק  הּוא  ַהש ּ תָּ עָּ ש ְּ ם  ּבִּ אִּ  וְּ

ל ּכֵ ּתַ סְּ ּום  יןאֵ ,  ַהּסֹוף  ַעל  יִּ ה  ש  חָּ מְּ ם  ש ִּ עֹולָּ י,  ּבָּ ם  סֹוף  ּכִּ דָּ כּו'  אָּ כֹות )    וְּ רָּ   ּבְּ

אלא אם כן הוא    פך החיים או יסוריםילא אוהב להזכיר דברים של ה רבנו  שהכלל  )       (.יז

וכו'   ,אם לא ך  א   ,מוכרח  וכו'   , אז הוא יכתוב  ל    , (ולכן כאן אומר סוף אדם  ם  ֲאבָּ  אִּ

ל ּכֵ ּתַ סְּ ל  ַהּסֹוף  ַעל  יִּ ֶׁ מחַ   לוֹ   יֵש    זאָּ   ַהּסֹוף,  ש  ש ְּ אֹוד  לִּ י  מְּ ל  סֹוף  ּכִּ ,  סֹוף  ּכָּ

ינוּ  ַהיְּ ית  ּדְּ לִּ כְּ אד  טֹוב  הּוא   ַהּתַ פה רבנו נכנס לנקודה מאוד   -"  מְּ

יש את הזמן       :שלבים  שלושהוהוא מסביר שיש בכל דבר  עמוקה  

ויש     (שמחה ה זה  ו חתונה  ה של הברית של    ,זמן של הלידה הלמשל  )  ,של השמחה

זוג  שאתה    ,את הזמן של העתיד מתחתן אתה יודע שרואה גם 

, ולכן בזמן העתיד כבר ביתום  של של  בעיות  גם   שאחר כך  יש

כבשעתה. השמחה  את  את  מרגישים    זה   השעבר  שבת]     לא 

יש לי   ,והוא היה אומר בדרך הלצה  , זצ"ל   שהמוהרא"יארצאייט של  

בהתחלה האנשים היו   , אותם האנשים   שתיהן רשומיםב ךרשימות א 2

את הזיווג שלהם    אוואחרי שברוך השם מצ   , ג הגוןברשימה של זיוו

אז ו  והתחתנו,  בית,  שלום  של  בעיות  אותם  מתחילים  מעביר  אני 

השנייה  לבקש  עכשיו  כי    ,לרשימה  באים  תתפלל  ה הם  עלינו  רב 

ועכשיו  כמה התחננתם,    ,זיווג  ם כמה רצית  , . רגע, תזכרו לשלום בית

  ... השנייה של שלום ביתברשימה  כבר    ם אתשסוף סוף התחתנתם  

אומר תמיד  שלי  אבא  עם    :איך  מתחילים  כל    ,בית-חלוקההחיים 

  הכלה וכן  החליפה הכי יפה    ן עם החת  ,מאוד יפהזה  ן  אירוסיה   תקופת

שקמים    האמתיים זה   החיים   , חייםהזה לא  אך    , עם השמלה הכי יפה

שמחה ואחר - הנקודה הזאת של זמן שמחה   .[...בבוקר עם החלוק

  , יש עוד שלב שרבנו אומר  אבל    .חייב להיותדבר ש  , זהכך עצב

זה  הרי הפטירה של האדם היא כדי להעביר אותו מהעולם הכי  

  .  לעולם הבא

  , בברסלב על הכביש הראשי  שהוא היה גר   רבנועם  יה מעשה  ה

לירידשמה  ו כן    זוו  ,היו הולכים   העלמין. הדרך לבית  היתה  גם 

וכנראה עשו שם רעש מאוד    ,עברה לוויה  אחתפעם  ומסופר ש

הם כל כך בוכים   נתן,  לרבי  אמר   נואז רביו  ,ו וצעקוחוצר   כווב

אומ  ,וצועקים הם  איתנו  'רים  כאילו  שתישאר  טוב  יותר  היה 

הצער   את  לסבול  הבלאגן  שתמשיך  האלה של  ואת   החיים 

הזה כל  ,בעולם  הם  עתה   ולכן  הרי  עליו.  ובוכים  צועקים    כך 

רק  , ועכשיו  כבר התפטר מכל הסבל של העולם  ,אדם נפטר כש

באמת טוב  לו  שיהיה  להיות  זה   רביו.  יכול  את  שומע  נתן 

הוא   ,אנחנו מכירים אותוזה  ההנפטר    "הרילרבנו   ואמר    ,מזדעזעו

ויזה לגן עדןכעם  ישר  מגיע  הצדיקים ש  ל"ו  -מהיה    לא  , רטיס 

ולסבול על כל הבלי העולם הזה,   ,שלו   לגיהנוםהוא הולך עכשיו  

עכשיו   ריה  ,עליו  להצטער ולבכות  צריך  א  אומר של  רבנומה  לאז  

עמוקלו    ענהרבנו  ו עונשים?     ללסבו  הולךהוא   מאוד    , משפט 

אח"כ ו  ,כן אבל עכשיו הוא יסבול מה שיסבול ויגמור : "ואמר לו

י  כי אפילו פושע  בגן עדן,  יכנס לתענוג האמיתי לנצח נצחיםהוא  

  מה וכמה כאין יהודי שלא עשה  הרי    ,ישראל מלאים מצוות כרמון

אבל כל הזמן   ו,זהיגמור את התיקון שלו ו  הוא  וממילא  ,מצוות

חי גומר עדיין  הוא    ,שאדם  פעמים  ו  ,לא  עוד  הרבה  מוסיף הוא 

 וזהו שאחר הסוף של המיתה, יש עוד סוף, והוא סוף טוב.  .לחטוא

בתורתו של "  (ט אות ה  ' בראשית רבה פר)המדרש    את דברי   רבנו מביא

כתוב   מאיר  טו"ורבי  המילה   ,ותמ-טוב   "מאודב  הנה  במקום 
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שאדם אחרי שגומר פה בעולם הזה   ,?  מהלו'.  ת מו'כתוב    'מאוד '

 : רבנואומר  ולכן                 .מחכה לו רב טוב הצפון לעתיד לבא

ּנֵה" הִּ ד ַרק זֶׁהוּ  וְּ ּצַ ה מִּ מָּ ש ָּ הּ , ַהּנְּ ּדָּ ּצִּ ּמִּ ֶׁ וֶׁת ש  אֹ   טֹוב ַהּמָּ מוֹ  דמְּ רוּ  ּכְּ מְּ אָּ ֶׁ  ש 

רָּ "ר  ּבְּ )  רז"ל ּנֵה":    (ט   ' ּפָּ הִּ אֹ   טֹוב  וְּ כוּ [  המוות  מלאך]  זֶׁה  "  דמְּ י  'וְּ  הּוא   ּכִּ

אֹ   טֹוב ַעל,  דמְּ ֶׁ ין  יָּדוֹ   ש  אִּ ית  ּבָּ לִּ ַתכְּ    ו הגוף באמת לא טוב ל )כי       "ַהּטֹוב  לְּ

מצד הנשמה היא הולכת להתענג בתענוג   ךא  (ב בקבר קי הולך להר הוא  

מכל הזוהמא של    ילו שיהיה לה קצת צער להתנקותפ א  ,האמיתי

יש  ש  נמצא,  ה.יע לשלמות שלאבל אחר כך היא תג  ,העולם הזה

יב    :שלבים  3 התינושמחה  שהתחלה  כשנולד  כגון  או ,  ק, 

זה הרבה פעמים  ו  ,הבלאגן של החייםיש את  אחר כך    .  בחתונה

השמחהיה השלישי    .פך  גומר כוהשלב  כבר  הדין,   שאדם   את 

 .   שמחה שוב אז יש ,בגן עדן ומתענג בתענוגים של הנשמה 

   , ודין הגריםענין גוף אחר הפטירהב  לרשעיםהבדל בין צדיקים ה

י  ַאך"ואומר רבינו:   הּוא  מִּ ֶׁ יק  ש  ּלוּ ,  ַצּדִּ י  ּגּופוֹ   ַוֲאפִּ קִּ דֹוש    נָּ קָּ א  וְּ  ד וֹ מְּ

מֹ   יָּכֹול  ֲאַזי ש ְּ ם  חַ לִּ ם  ּגַ ּלוּ   ּגּופוֹ   עִּ ם  ֲאפִּ ל  אִּ ּכֵ ּתַ סְּ  ֵמַאַחר   ,ַהּסֹוף  ַעל  מִּ

ם ּגַ ֶׁ הֹור  ּגּופוֹ  ש  דֹוש   טָּ קָּ ים )  וְּ ּלִּ הִּ ים"  (נ"ו ּתְּ אלקִּ י ּבֵ ּתִּ ַטחְּ ה ַמה ּבָּ ר בָּ   יֲַּעש ֶׁ  ש ָּ

י ר   ",לִּ ש ָּ ַהּבָּ ֶׁ נוּ ,  ש  ַהיְּ ֹות  יָּכֹול  ֵאינוֹ   ַהּגּוף  ּדְּ ּום  לוֹ   ַלֲעש  זֵּק  ש  מוֹ   , הֶׁ  ּוכְּ

תּוב ּכָּ ֶׁ ים )   ש  ּלִּ הִּ י  ַאף ":    (ט"ז   ּתְּ רִּ ש ָּ ּכֹ  ּבְּ ש ְּ ַטח  ןיִּ בֶׁ יק  -"  לָּ ּדִּ ַהּצַ ֶׁ טּוחַ   ש  ,  ּבָּ

ם ּגַ ֶׁ ַהּגּוף  ש  יֶׁה  לְּ הְּ א  טֹוב  יִּ ַעל  ,דוֹ מְּ ן  וְּ מֹ   יָּכֹול  ּכֵ ש ְּ ם  חַ לִּ ם  ּגַ           -   ּגּופוֹ   עִּ

ל י  ֲאבָּ ֵאין  מִּ ֶׁ דֹוש    ּגּופוֹ   ש  ל  קָּ ך  ּכָּ ט  ּכָּ רָּ פְּ ר  ּבִּ ַאף  ּגֵ ֶׁ י   ַעל  ש  תוֹ   ּפִּ מָּ ש ְּ ּנִּ ֶׁ  ש 

בֹוהַּ  א  ּגָּ י  ַעל  ַאף  ,דו מְּ ה  נֹוַצר   ּגּופוֹ   ֵכן  ּפִּ ּפָּ ּטִּ ה  מִּ ֵמאָּ ֵאיך  ,טְּ ר   וְּ ש ָּ פְּ   אֶׁ

ּנֹות ַ ש  א  ?!...זאת  לְּ צָּ מְּ זֶּׁה  נִּ ֶׁ יש    ש  אִּ ֵאין  הָּ ֶׁ דוֹ   ּגּופוֹ   ש  ל  ש  קָּ ך  ּכָּ ט , ּכָּ רָּ פְּ  ּבִּ

ר  י  ּגֵ ר   אִּ ש ָּ פְּ מחַ   לוֹ   אֶׁ ש ְּ ם   לִּ ל  ּגּופוֹ   עִּ ּכֵ ּתַ סְּ ּמִּ ֶׁ ש  ית  ַעל  ּכְּ לִּ כְּ    ..." ַהּתַ

האם כדאי לקבור את המת  הוא דן    ,דבר מעניין יש  הרדב"ז    שו"תב]

ש  ,סיד  בתוך  הגוף  י בשביל  יוככה    ,רהמכלה  ארוך  ע צהיה  לא  ר 

הר הזיתים  בכי    , הר הזיתים נקברים בהל  שמעלות    אחת  .  לנשמה או לא 

רוויה    יש מקומות   , סידבאדמה  יותר משאר  מהר  מאוד  כלה    . והגוף 

ה' אל תתערב  ש  ,מסיק  דב"זהר לקבור  ,במעשי    , בסיד  ומצדד שלא 

  . [בפוסקיםאבל יש בזה מחלוקת 

י   ַאף"  צדיקים כתובעל   רִּ ש ָּ ּכֹ  ּבְּ ש ְּ ַטח  ןיִּ בֶׁ   מי שאינו צדיק,   אך  ,"לָּ

יד,    איוב)  כמ"ש  ,יב בקבר קשהבשר מר   עד  ,צער גדול לנשמהיש  

ֱאבָּ "  :כב( ּתֶׁ יו  לָּ עָּ ֹו  ש  ַנפְּ וְּ ב  אָּ כְּ יִּ יו  לָּ עָּ רֹו  ש ָּ ּבְּ צדיקים ו  ",לַאךְּ  אצל 

  נקי וטהור,צדיק הגוף שלו  ה  כי  "אף בשרי ישכון לבטח"כתוב  

זוכים  ו  ,יבקר מלא    אווה בקבר צדיקים  קיים  שלהם    כי  ,שהגוף 

להגיע   לנשמה   מפריע  לא  הגדולהלשהגוף  ומסיים     .  שלמות 

זֶׁהוּ רבנו:  " ַחּדְּ ": וְּ רוֹ  ַויִּּ תְּ ל ַעל יִּ ה ּכָּ רוֹ '' ַהּטֹובָּ תְּ יִּּ ֶׁ יָּה ש  ֵמחַ  הָּ ל  ַעל ש ָּ   ּכָּ

ה רּוש    ַהּטֹובָּ ּלוּ ,  ּפֵ ל  ֲאפִּ ּכֵ ּתַ סְּ הִּ ֶׁ ש  ה  ּכְּ אָּ לְּ הָּ ן  לְּ ה  מִּ   )שהסתכל על הסוף   ַהּטֹובָּ

זֶׁהוּ   ,(על המיתה   - ל  ַעל":  וְּ ה  ּכָּ י  ַעל  ַאף  -"ַהּטֹובָּ ה  ּפִּ לָּ ַמעְּ ה   לְּ אָּ לְּ הָּ  ּולְּ

ה  ַעל נוּ יהַ   ,ַהּטֹובָּ י   ַעל  ַאף   ַהּסֹוף   ַעל  יְּ יָּה  ֵכן  ּפִּ ֵמחַ   הָּ אֹ   ש ָּ י  ,דמְּ ד   ּכִּ ּצַ   מִּ

ה מָּ ש ָּ ל  ַאף  ַהּנְּ ּכֵ ּתַ סְּ ּמִּ ֶׁ ש  אֹ   טֹוב  הּוא,  ַהּסֹוף  ַעל  ּכְּ נַּ   דמְּ  ַאך  , ל"ּכַ

ה ֲעש ָּ ּנַ ֶׁ רוֹ   ש  ש ָּ ין  ּבְּ ּדּודִּ ין  חִּ ּדּודִּ רוֹ '   חִּ ש ָּ א  'ּבְּ קָּ יְּ נוּ   ּדַ ַהיְּ י  ,ַהּגּוף  ּדְּ  ֵמַאַחר   ּכִּ

יָּה הָּ ֶׁ יָּה אלֹ  ר גֵּ  ש  תוֹ  הָּ חָּ מְּ גּופוֹ  ש ִּ ל ּבְּ ּכֵ ּתַ סְּ הִּ ֶׁ ש  נַּ  ַהּסֹוף ַעל ּכְּ      .  ל'' ּכַ

יש    ,הפוך מהשני  אחדיש שני פירושים    "יתרו  ויחד"  ,נבין  וכעת

ולפי דברי רבנו    ,פירוש שני לשון חידודין  ,שמחהמלשון    "ויחד"

הוא  כי  רו שמח  תשי  " ור ויחד ית"  :מתיישבים שני הפירושים האלו

קיבלתי נשמה   ,הוא ידע עכשיו התגיירתיכי     ,ל על הסוףסתכה

וזה הביא את    ,אני אחיה חיי נצחו  ,( ר כקטן שנולד דמי יי תגמ ש  גר) חדשה  

עצומה לשמחה  חידודי  'בשרו'אבל      .יתרו   ן, חידודי  ןהתמלא 

יש לו בעיה   ,בשר של גר זה  כי    ?שרודווקא ב  מסביר רבנו למה

יהיה חייב   גופו  ,מה לעשותאין  ו  ,של גוי  טמאההוא בא מטיפה  כי  

על רואה שעכשיו הוא זכה    יתרו ולכן אף על פי ש  ,להירקב בקבר 

מיד הבין שזה הוא  בכל אופן    ,לחיי נצח בנשמה שלו  תידי הגירו

ולכן התמלא בשרו חידודין שלו,  אבל לא לבשר    ורק לנשמה של

  חבל שאני   ,חבל שלא נולדתי בקדושת ישראל  :ואמר   ,חידודין

 ם גופ ב   מיםקייהיות  שהם יכולים ל  ,יצחק ויעקב   אברהם  זרעמ  לא

י ַאף" ומתקיים בהם: ובבשרם רִּ ש ָּ ּכֹ ּבְּ ש ְּ ַטח ןיִּ בֶׁ    . "לָּ

י  =קשרים יתרומאנחנו  וכאן    דוד    :אמרנו  'רות  רות מרמז על 

י  ַאף"מי אומר    עשירי,- המלך שהוא נקרא הדור ה רִּ ש ָּ ּכֹ  ּבְּ ש ְּ  ן יִּ

ַטח בֶׁ ה הפרק  ז   כל יום אנחנו אומרים אותו)  (ט"ז)  בתהילים  המלך  דוד  ?  "לָּ

ה   הראשון הכללי של  זכה ו  (תיקון  כבר  פרק הזה מדבר שדוד המלך 

ולא יהיה    ,בשלמות לעתיד לבואמתוקן  שגם הגוף שלו יהיה  

ב""  :לו אָּ כְּ יו יִּ לָּ רֹו עָּ ש ָּ אין לו  את הכאב של הבשר   וכו',"  ַאךְּ ּבְּ

לא הצליח לזכות  אינו צדיק ו כל מי של או    ,לו צדיקיאפ   שיש לגר 

  .לגמרי לזכך את הגוף שלו

שבאמת צריך לדעת שכל מה שעתיד להיות    ,המסר שלנו  וזה

כי אז אדם זוכה   ,זה גם טוב  ,120-וגם כשמגיעים ל  ,לנו הכול טוב

צריכים להשתדל כמה שיותר    שאנו  מלמד אותנו  ורבנו  ,לחיי נצח

גם לגוף וש  ,'חידודין חידודין'שלא יהיה לנו בבשר הבחינה של  

לו  לנצח,  יהיה טוב קיים בקבר  זמן שהגוף עדיין  יהיה    אגם כל 

כי הצלחת לזכך את הגוף כל כך    ,עליו   של הנשמה  צער ו  לותאב

לנשמה משכן  להיות  יכול  שהוא  הפטירה  עד  אחרי  זו   . גם   כי 

את הגוף   כךלז כי הם זכו    ,שבאים על קברם של צדיקיםהנקודה  

שלהם שגם אחרי פטירתם המקום של הגוף שלהם יכול להיות  

לקדושים   ...לבטח  ןאף בשרי ישכוו: "שזה  ,לנשמה  כןמקום מש 

אתה יכול    לכן  , הם קדושים שנמצאים בארץ   -  אשר בארץ המה

שלהם לקבר  ה  ,לבוא  לרדת כי  יכולה  שלהם  הקדושה  נשמה 

אבל    נצח, חיי  תקבל    רק זוכה שהנשמה שלו  אשהו  אבל מילשם.  

חידודין חידודין  ל  ,בשרו  יורדת   ,קבר שלול  באאין מה  כי לא 

קדושל בגלל שהבשר מלמעל  הנשמה  ת שם  נ  שלו  ה   קן  תלא 

הזהאכ  והזדכך בעולם  נמצאן  כאןש  ,.  שלנו   ת לזכו  ,העבודה 

אלא שנזכה גם לקדש את    ,ןחידודי  ןבשרינו חידודיהיה  שלא י

 . אמן ואמן ,עם הנשמה הגוף

 

 שבת שלום ומבורך.        עריכה: ליאור גבע 
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