
 בס"ד

 פרשת יתרו-מבט על החיים

 "הייתי עוזר של מוביל סחורה"
הכרתי יהודי אחד שהונו נאמד במאות מיליונים, שסיפר פעם כי בנערותו היה חסר כל ובשביל להתפרנס היה מתלווה לנהג 

מקום, הוא צמח משאית שתפקידו היה לפזר סחורה בחנויות שונות והוא היה עוזר לו לסחוב את הקרטונים... ומשם מאותו 
 וגדל...

א ב, ז(, וביאר הרלב"ג: ה' יתברך הוא -"ה' מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם. מקים מעפר דל, מאשפות ירים אביון" )שמואל
מוריש את האדם ואחר כך מעשיר אותו כשירצה, ומשפיל אותו ואחר כך מרומם אותו כשירצה. ולכן אין ראוי שיתגאה העשיר 

 ממותו, ולא שידאג מאוד העני והשפל על עוניו ועל שפלותו.והרם על עושרו ורו
 בגזירת עליון! -ואך ורק  -כל פרנסת האדם היא רק 

 משפטיך תהום רבה –הנהגת הבורא עם ברואיו 
, הנלמד מפרשתנו, פרשת יתרו, בעומק ההבחנה הראויה באמונה בבורא, הבנויה כמובן נוסףונפתח ביסוד הדברים פתח 

 יש בה מקום לחיזוק לכל יהודי ויהודי באשר הוא. ידאובווממדרגות, 
 יא(: -נאמר בפסוק )שמות יח, י

"ויאמר יתרו: ברוך ה' אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. עתה ידעתי כי גדול 
 , כי בדבר אשר זדו עליהם".םהאלהיה' מכל 

יתרו שומע על כל הניסים הגדולים שנעשו לעם ישראל ופותח פיו בשבח לה'. בסיום דבריו הוא אומר: "עתה ידעתי כי גדול ה' 
 ". ויש להבין, מהו "עתה ידעתי" מה התחדש לו עכשיו שלא ידע קודם?םהאלהימכל 

שהתווסף לו כעת בידיעתו את ה' איזה רש"י על אתר מפרש: "מכירו הייתי לשעבר ועכשיו ביותר". דהיינו, יתרו בא לומר 
 פרט אשר לא ידע קודם לכן במציאות ה' ובהשגחתו. 

ובשפתי חכמים ביאר שהוקשה לרש"י כך, הרי מצינו בפרשת שמות שפירש יתרו מעבודת אלילים, ואם כן מדוע רק "עתה 
עכשיו ידעתיו ביתר שאת. והביא שם את ידעתי", הלא כבר אז ידע!? ולכן פירש "עכשיו ביותר", כלומר, גם אז הכרתיו, אך 

', משמע שהכירו לשעבר אבל לא הכיר גודל פעולותיו וכופירוש הרא"ם שדייק מכך שלא אמר "עתה ידעתי את ה' כי גדול" 
 , רק עכשיו אחר כל המעשים הללו. תהאלוהועל פעולות כל 

 ומעתה, שומה עלינו לברר, מהו הגורם לכך?

 "!"עליהם –כי בדבר אשר זדו 
"כי בדבר אשר זדו עליהם". וביאר רש"י:  -בפסוק עצמו אנו מוצאים את הסיבה מחמתה אמר יתרו: "עתה ידעתי" וכו', והיא 

והם נאבדו במים". המילה 'זדו' היא משורש 'מזיד', אך מרמזת גם על המילה 'נזיד', שפירושו  -"כתרגומו, במים דימו לאבדם 
בה נתבשלו, לכן "וינער  -בישלו המצריים, שזממו "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו"  תבשיל, ובא יתרו לומר: בקדרה אשר 

 ה' את מצרים בתוך הים".
 הרמב"ן בפירושו מתייחס לנקודה זו, ומוסיף נופך:

"בדבר אשר הזידו המצרים על ישראל ידעתי שהוא גדול מכל האלהים. וטעם זה, מפני שה' גזר על ישראל "ועבדום ועינו 
)בראשית טו, יג( ולא היה על המצרים בזה העונש הגדול, אבל הזידו עליהם וחשבו להכרית אותם מן העולם, כמו  אותם"

שאמר )לעיל א, י( "הבה נתחכמה לו פן ירבה", וציווה למיילדות להמית הבנים, וגזר עליהם "כל הבן הילוד היאורה 
 תם לגמרי וכו'. תשליכוהו" )שם כב(, ומפני זה היה עליהם העונש המשחית או

 ואף הם נידונו במים על ידי שטבעו בים סוף. -הם גזרו כליה על הילדים במים 
והדברים צריכים ביאור, ממה נבעה התפעלותו הגדולה של יתרו? מהניסים הגדולים, מהאותות והמופתים, מקריעת ים סוף 

ממה שנתבאר עד עתה משמע שהדבר שגרם לו ושינוי סדרי הטבע, או מכך שעונשם של המצריים היה במידה כנגד מידה? 
 להתפעם ביותר היה העונש במידה כנגד מידה! ולכאורה מדוע?

 מידה כנגד מידה לא בטלה
 כשנבוא לעמוד על עיקרם של דברים נקדים לצורך כך את דברי הספורנו:

ישראל, כמו "כי יזיד איש על "כי בדבר אשר זדו עליהם. כי הציל את העם באותו הדבר עצמו אשר זדו המצרים עליהם של 
רעהו". וזה היה שהרג בכוריהם כמו שהרגו המצרים כל הבן הילוד לישראל, והטביעם בים כדרך שהטביעו הם הבנים ביאור, 
והרג את הבכורות כנגד "בני בכורי ישראל ותמאן לשלחו", והקשה את ליבם אחרי שלא שמעו ברצונם. ובזה הורה גדולתו על 

שרי מעלה לשלם מידה כנגד מידה בכל דבר, אבל חשבו שיוכל  םמאלוהיהלא חשבה שום אומה שיוכל שום אל כל האלהים, כי 
 בדבר אחד מיוחד לו בלבד".

 הספורנו מציב את מזימותיהם של המצריים אל מול העונשים בהם לקו, בבחינת "בור כרה ויחפרהו". 
 ובניהם שלהם מתו. –הם הרגו את בניהם של ישראל 

 וסופם היה שטבעו הם בעצמם בים. –הטביעו את הבנים ביאור הם 
 ונהרגו בכוריהם. –הם פגעו בבני ישראל, הנחשבים בכורים למקום 

 ואמרו רבותינו "מידה כנגד מידה לא בטלה", גם בימינו הנהגה זו ניצבת וקיימת. 
 מיכאל זכריהו                                                                                                       בברכת שבת שלום ומבורך 

 


