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        להכיר ולזכור הטובות שמקבל ממטיבו ולהודות לו על כך !
נלמד מהפסוק: "אשר שם האחד גרשום כי אמר גר הייתי בארץ נכריה ושם האחד אליעזר 

כי אלקי אבי בעזרי ויצלני..." (פרק יח-ג,ד)
עמו,  הקב"ה  שעשה  והטובות  הניסים  לדורות,  רבינו  משה  הנציח  כיצד  אלו,  מפסוקים  למדנו 
בכך שקרא לבניו בשמות הממחישים את המצב שהיה נתון בו, ואת ישועת ה' שנעשה עמו, זאת כדי 

לזכור יום יום תמידין כסדרן את חסדי ה' ואת גודל חובת השעבוד להשי"ת על כך.
בפרשתינו מסופר עוד על הודיית יתרו להשי"ת בלשון זו: "ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל אתכם מיד 
מצרים ומיד פרעה אשר הציל את העם מתחת יד מצרים" (יח-י). על כך אמרו חז"ל (סנהדרין צב.): "גנאי 

הוא למשה וששים ריבוא שלא אמרו "ברוך" עד שבא י תרו ואמר "ברוך ה'".
ולכאורה הדברים תמוהים (וכך שואלים המפרשים): וכי השירה ששרו משה ובני ישראל להקב"ה על 
שפת ים סוף על הישועה הגדולה שעשה להם ה' זה לא נחשב הודיה? כלום צריך להודות על הטובה רק 
בלשון "ברוך"? ומה מעלה היתה בברכת יתרו שלא היתה כלולה בשירת ישראל על גאולתם ממצרים?! 
[בספר תורת חיים ביאר שהיו ישראל צריכים לומר דוקא בלשון "ברוך" ורק אחר ששמעו "ברוך" מיתרו 

וענו "אמן" יצאו יד"ח].
מתרץ הכתב סופר בטוב טעם, עפ"י מה שקבעו חז"ל במשנה (ברכות נד.): "חייב אדם לברך על הרעה 
כשם שמברך על הטובה" וזה בדיוק מה שמצינו אצל יתרו ולא מצינו אצל ישראל, שהרי אחרי ששמע 
יתרו מפי משה את כל מה שעשה ה' למצרים ולישראל נאמר "ויחד יתרו" ש"נעשה בשרו חידודין חידודין 
מיצר על איבוד מצרים" (רש"י). ועם שהצטער על איבוד מצרים בכל זאת התגבר ואמר "ברוך ה' אשר 
הציל אתכם" והודה על הטובה בשמחה, למרות הרעה שהיתה גם בזה, לפי הרגשתו, ואילו ישראל אף 
שהודו בשירה על הטובה שהצילם מיד מצרים אך לא מצינו שברכו על הרעה שהיתה להם במצרים. על 

זה אמרו חז"ל גנאי לישראל שלא אמרו ברוך ה', היינו כפי שיתרו אמר ברוך גם על הרעה.
נוכל להוסיף על תרוצו של הכתב סופר, שיתכן כי  מטעם זה נהג הלל הזקן בזמן שבית המקדש היה 
קיים, שהיה כורך מצה ומרור ואוכלם ביחד, מה ראה לעשות כן? [הרי אין הכרח מהפסוק "על מצות 
צריכים  שהיו  ישראל,  שנתבעו  ענין  אותו  על  לנו  ולרמוז  לעורר  אלא  כן].  לעשות  יאכלוהו"  ומרורים 
היציאה  של  הטובה  על  וברכו  שהודו  כמו  ה"מרור",  שמסמל  במצרים  להם  שהיה  ה"מר"  על  לברך 
לחירות שמסמלת ה"מצה", ולכן בשעה שכורכם יחד יזכור ששוים הם לענין ההודיה ובזה יהיה מעין 

"תיקון" למה שנתבעו.
הטובה?  על  שמברך  כשם  הרעה  על  לברך  האדם  את  לחייב  אפשר  היאך  להתבונן:  יש  עדיין  אכן, 
ושמא נוכל לבאר, בדרך צחות, בהקדם מה שיש לדקדק בלשון חז"ל "חייב אדם לברך על הרעה כשם 

שמברך על הטובה" מדוע לא אמרו "כשם שחייב לברך על הטובה"?
אלא אליבא דאמת, החיוב לברך על הטובה לא ניתן  לביצוע, משום שלטובה שעליה יש להודות אין 
גבול, שהרי אין ביכולת אנוש להקיף ולחוש את כל הטובה שהשפיע עליו השי"ת, ונמצא שאינו מברך 

ומודה בפועל אלא על מעט הטובה, לפי דעתו ומושגיו.
הוא שאמרו חז"ל: "כשם שמברך - לא כפי שחייב - אלא רק על הטובה המצומצמת הזו כפי ראות 
עיניו, שהיא כטיפה מן הים של כל הטובות. כך חייב לראות גם את הרעה שהגעתו, שהיא כ"טיפה" מכל 
הרעות שישנן בעולם. וממילא באופן זה יוכל לברך בשמחה על כך שקיבל רק את הרעה הזו לעומת כל 

הרעות שלא קיבל, מרוב רחמי השי"ת עליו, אף שרבו עוונותיו.

פרשת יתרו



מאירות,  בפנים  אורחים  לקבל 
באכילה  אותם  ולשמש  ולטרוח 

ושתיה !
נלמד מהפסוק: "ויבא אהרן וכל זקני ישראל 

לאכל לחם עם חותן משה" (פרק יח-יב)
וכתב רש"י: ומשה היכן הלך? והלא הוא שיצא לקראתו 
וגרם לו את כל הכבוד? אלא שהיה עומד ומשמש לפניהם. 
עומד  "והוא  אבינו:  אברהם  אצל  שכתבו  וכמו  עכ"ל. 
שעשה  מה  כל  חז"ל:  ואמרו  יח-ח).  (בראשית  עליהם" 
אברהם למלאכים בעצמו ["ויקח חמאה וחלב.. הולך עמם 
ע"י  שעשה  מה  וכל  בעצמו  לבניו  הקב"ה  עשה  לשלחם"] 
שליח ["יוקח נא מעט מים"] עשה הקב"ה לבניו ע"י שליח. 

(בבא מציעא פו:).

כתב החפץ חיים (בספרו אהבת חסד ח"ג-פ"ב): "כשיבואו 
אורחים לביתו של אדם יקבלם בסבר פנים יפות, וישים מיד 
ויתן  לשאול.  ומתבייש   רעב  העני  אולי  כי  לאכול,  לפניהם 
בלבו  יש  אם  ואף  זועפות.  בפנים  ולא  מאירות  בפנים  להם 
שהוא  להם  עצמו  את  ויראה  בפניהם.  יכסנה  דאגה  דבר 
להם  יהיה  ובזה  בדברים,  וינחמם  עני.  הוא  אם  אף  עשיר, 
רוחם  את  ישבור  כי  תלאותיו,  להם  יספר  ואל  נפש.  למשיב 
זה.  עבור  שכרו  שמאבד  וכמעט  אומר,  שבשבילן  בחשבם 
ובשעת האוכל, יראה עצמו כמצטער על שאינו יכול להשיג 

ליתן יותר שנאמר "ותפק לרעב לחמך".

וכיצד יגיש לפני האורח? על כך כותב החפץ חיים (בספרו 
לרעב  פרוס  "הלא  הפסוק:  על  (ויקהל)  בזוהר  איתא  שם): 
לחמך" שצריך בעל הבית לחתוך חתיכות לחם לפני האורח 
כדי שלא יבוש ולא יכלם. וכל שכן שלא יביט בפניו כשהוא 
אוכל. כדי שלא יתבייש. ואם ילינם בביתו  ישכיבם במיטב 
בהיות  עייף  מנוחת  גדולה  כי  להם,  הראוי  כפי  מיטותיו. 
מן  היטב  המשכיבו  טובה  לו  עושה  יותר  ולפעמים  בטוב. 

המאכילו ומשקהו". עכ"ד.

שנינו במסכת אבות (פ"א מ"ה): "יהי ביתך פתוח לרווחה 
שיהיו  וגם  ז"ל:  יונה  רבינו  ופירש  ביתך".  בני  עניים  ויהיו 
בהראו  פנים  בושת  ללא  שם  ויעמדו  לביתו,  רגילין  העניים 
להם פנים של שמחה, וליתן להם רשות בכל אשר לו כאשר 

יתן איש לבניו ולאנשי ביתו.

לכאורה, ממה ששנינו במשנה הקודמת (אבות א-ד) "יהי 
ביתך בית ועד לחכמים" למדים אנו שעל הבית להיות פתוח 

דוקא לחכמים ולא לכל אדם?!

המאיר  (בספר  זצ"ל  חדש  מאיר  רבי  הגה"צ  ביאר  אלא 
שנכנס  מי  כל  ועל  לרווחה,  פתוח  להיות  ביתך  על  ח"א): 
ביתו  אבינו.  אברהם  של  ביתו  היה  כך  להחכים.   - לביתך 
היה פתוח לארבע רוחות השמים, ולכל מי שנכנס בו החכים 

ולמד מפני אברהם לברך למי שמשלו הוא אוכל.

הגאון רבי חיים קרייזווירט זצ"ל היה אומר בשם חותנו 
אורחים  הכנסת  זצ"ל:  גרודז'ינסקי  אברהם  רבי  הגה"צ 
אמיתית היא שנותנים לאורח הרגשה של בן בית, כאילו הוא 
אחד מבני הבית. והביא ראיה מדברי התוספות (חולין פד. 
ד"ה עשרה): אורח יום ראשון [נותנין לו] אווזין ותרנגולין. 
יום ב' דגים. יום שלישי בשר. רביעי קטניות". ולמה לא יתן 
התפריט  ידי  שעל  לומר  צריך  אלא  אווזין?  יום  כל  לאורח 
המגוון הזה נותן לו בהדרגה הרגשה של בן בית שאוכל כמו 

כולם... וזו היא הכנסת אורחים האמיתית.



כיבוד  של  זו  ונשגבה  חמורה  מצוה 
את  "כבד  מהפסוק:  נלמדת  ואם  אב 
אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך"... 

(פרק כ-יב) !
כיבוד  מצות  וראה,  "בא  טו):  קדושים  (תנחומא  חז"ל  ואמרו 
אב ואם כמה חביבה לפני הקב"ה, שאין הקב"ה מקפח שכרו בין 
לו  נתן  אביו,  את  שכיבד  על  הרשע,  מעשו  מנלן?  רשע.  בין  צדיק 
הקב"ה את כל הכבוד הזה [ברכות יצחק]... ומה אם רשע זה, על 
שכיבד את אביו, מה פרע לו הקב"ה. המכבד את אבותיו ועושה 

מצוות אחרות על אחת כמה וכמה".

רצונו של האב  - זהו כבודו
אליעזר:  רבי  את  אלמנה  בן  שאל  לא.):  (קידושין  בגמרא  מובא 
איזה  מים  השקיני  אומרת  ואמא  מים,  השקיני  [לבנו]  אומר  אבא 
שאתה  אביך,  כבוד  ועשה  אמך  כבוד  הנח  ליה:  אמר  קודם?  מהם 
ואמך חייבין בכבוד אביך. וכן נפסק בשו"ע (יו"ד סימן ר"מ ס"ד).

שאלה  חמד)  (בחשוקי  שליט"א  זילברשטיין  הגר"י  שאל 
מעניינת: מה יעשה הבן במקרה שאביו ציוה עליו שישקה תחילה 
את האם, ואילו אמו מבקשת ממנו שישקה תחילה את אביו, כיצד 

ינהג הבן?

שליט"א  קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון  גיסו  תשובת  את  והביא 
אדם  של  רצונו  כי  אמו,  את  וישקה  אביו,  לקול  לשמוע  הבן  שעל 

זהו כבודו.

ומקור לכך מביא הגר"י זילברשטיין מדברי הירושלמי (פאה פ"א 
שרחצה  המים  את  לשתות  לאמו  נתן  שלא  ישמעאל  רבי  על  ה"א) 
וכן  כבודה.  זהו  רצונה  ישמעאל:  לרבי  חכמים  ואמרו  רגליו  בהם 
ואם  אב  כיבוד  לענין  שגם  קנב)  (סימן  חסידים  בספר  מבואר 

אומרים כן.

האם מצוות תלמוד תורה דוחה מצות כיבוד אב 
ואם?

נשאל כ"ק אדמו"ר גאב"ד אונגוואר - הגאון רבי מנשה קליין 
ישיבה  מתלמיד  קנח)  סימן  ח"ו  הלכות  משנה  (בשו"ת  זצ"ל 
לא  ובאם  בלימודו  יצליח  שאצלו  מסויים  רב  אצל  ללמוד  שרוצה 
ילמד אצלו חושש התלמיד שמא יבוטל לגמרי מלימוד התורה ח"ו, 
ואולם אביו אינו רוצה שילך ללמוד אצלו ונימוקו עמו. האם חייב 
אב  כיבוד  חיוב  בזה  שאין  או  אב  כיבוד  משום  בזה  לאביו  לשמוע 
שהרי "אין אדם לומד אלא במקום שלבו חפץ". (ובוודאי שאם יש 
לאביו סיבה מוצדקת, כגון שהרב אינו ירא שמים או התלמידים 

מקולקלים, צריך לשמוע בקולו)

שנשאל  מ)  (סימן  הדשן  תרומת  משו"ת  אנגוואר  גאב"ד  והביא 
כעין זה בתלמיד שחפץ ללמוד תורה במדינה אחרת מרב שבטוח בו 
שיראה ברכה בעמלו, ואביו מוחה בו בתוקף ואומר שאם ילך לשם 

יצערו מאד, כי ידאג עליו יומם ולילה וכו' מה יעשה הבן?

והביא  בזה.  לאביו  לשמוע  צריך  שאין  הדשן,  התרומת  והשיב 
ראיה לכך מהמבואר (פ"ק דקידושין) שלצאת ללמוד תורה בחו"ל, 
יעקב  וגם  ואם.  אב  מכיבוד  עדיף  ישראל,  בארץ  ללמוד  שיכול  אף 
ועבר...  שם  בישיבת  תורה  שלמד  שנים  אותם  על  נענש  לא  אבינו 
עיי"ש. והעלה התרומת הדשן לדינא שמצוות תלמוד תורה דוחה 

למצוות כיבוד אב ואם ואין צריך לשמוע לאביו.

וכן נפסק בשו"ע (יו"ד סימן ר"מ סכ"ה): תלמיד שרוצה ללכת 
למקום שבטוח בו ששם ילמד תורה ואביו מוחה בו וכו' אינו צריך 
לשמוע לאביו בזה. וכן מובא שתלמוד תורה גדול מכיבוד אב ואם 

(ועיין שו"ת רדב"ז סימן תתק"י)




