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פרשת: יתרו   
 93‘ עלון מס

 שבט תשע"ג‘ כב

 מה שמועה שמע ? 

משה רבינו היה חכם גדול, הוא היה משמש כאחד היועצים הבכירים של פרעה מלך מצרים ואפילו   שיתרוידוע 

בא לחסות תחת כנפי השכינה יתרו השתמש בעצותיו ובחוכמתו להנהגת עם ישראל. בפרשתינו אנו רואים איך 

 מה שמועה שמע, ובא ונתגייר ?מקשה: )דף קטז.( ולהתגייר. הגמרא במסכת זבחים 

 בעצם הגמרא שואלת מה ראה יתרו שגרם לו לעזוב הכל, לצאת למדבר, מקום מושבם של עם ישראל ולהתגייר?

אומר: מתן תורה שמע  רבי אלעזר המודעיאומר: מלחמת עמלק. רבי יהושע הגמרא מביאה שלשה תירוצים: 

אומר: קריעת ים סוף שמע ובא. ולכאורה כל שלשת התשובות היו דברים שרבים שמעו עליהם,  רבי אליעזרובא. 

וידוע שנפתחת מלחמה השמועה רצה בעולם כולו. וכן התירוץ השני ‘, מלחמת עמלק’והנה התירוץ הראשון הוא 

כשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו )שם( כל העולם שמע, כמאמר הגמרא  -‘מתן תורה’

וכן “ ּוְבֵהיָכלֹו כֻּּלֹו אֵֹמר ָכבֹוד”ט( -)תהילים כטוכל מלכי עובדי כוכבים אחזתן רעדה בהיכליהן ואמרו שירה שנאמר 

ָשְמעּו ”‘( יד‘, )שמות טוגם כן התפרסם בעולם כולו כמו שנאמר בשירת הים  -‘קריעת ים סוף‘התירוץ השלישי 

ת: ָאז נְִּבֲהלּו ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹוָאב יֹאֲחזֵמֹו ָרַעד נָמֹגּו כֹל יל ָאַחז יְֹשֵבי ְפָלשֶׁ ים יְִּרָגזּון חִּ ֹ  ַעמִּ פֹל י ְשֵבי ְכנַָען: תִּ

ם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ולכן יש לשאול אם דברים אלו: מלחמת עמלק, מתן תורה, קריעת ים סוף, היו דברים כל “. ֲעֵליהֶׁ

 הוא היחיד מכל באי עולם שנדבו ליבו להתגייר ?יתרו כך עמוקים ובעלי תוכן מדוע 

שישנן שני סוגי שמיעה, יש שמיעה שהיא שמיעת האוזן בלבד ויש לב שלום, מבאר בסיפרו הרב שלום שבדרון 

 שמיעה החודרת אל עומק הלב.

נכון, כולם שמעו, כולם נבהלו, נחפזו, רעדו והתרגשו, אבל בשביל כולם זה היה דבר רגעי כבר ביום המחרת 

 כולם חזרו, כל אחד לעניניו, שמיעתם הייתה שטחית מבלי להפנים את הדברים אל תוך ליבם.

היה אחד ששמע את האמת, החדיר את הדברים אל תוך ליבו עזב את מקומו והלך להצטרף לעם ישראל, כולם 

 שמעו, יתרו היחיד שהקשיב והפנים את האמת.

גם אנו הרבה פעמים שומעים דברי מוסר אמתיים, דברי אלוקים חיים, הרבה מאיתנו אפילו נהנים משיעור תורה 

 מרתק, אבל רק מעטים מאוד מאיתנו, נרעדים מהתוכן האמיתי ומיישמים את הדברים הלכה למעשה.

להפנים את הדברים ולראות במה עלינו מיתרו, בכל פעם שאנו שומעים או לומדים דבר תורה, עלינו ללמוד 

ל במסכת קידושין “להשתפר, ואיך מעכשיו נוכל ליישם את הדברים, שזהו העיקר בלימוד התורה, כמו שאמרו חז

 גדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה      )דף מ.( 

יָה”משה רבינו הקדוש מסביר את מה שאמר אור החיים  ץ נְָכרִּ רֶׁ י ְבאֶׁ כוונתו שארץ נכריה זה כל העולם הזה ואני בעצם רק גר כאן ולא קבוע אלא עראי  “ֵגר ָהיִּיתִּ

 ולכן קרא כך לבנו, שעל ידי כך הוא יזכור את זה כל ימיו. 

ם את קחימשל למדינה שכל שנה הייתה מחליפה מלך, היו שולחים משלחת לנמל, המשלחת הייתה בוחרת מתוך האנשים שבאים לבקר מלך, לאחר שנה הם היו לו

ה, אלא שזה דינהמלך לאי בודד וחוזרים לנמל לבחור מלך חדש. באחת השנים הלכו אנשי המדינה לנמל כהרגלם ושוב פעם נגשו לאדם אחד והכתירו אותו למלך המ

סוד גדול  זהוהיה קצת יותר חשדן ואמר לאחד המשרתים אם תגלה לי מה הולך פה אני יכפיל לך את המשכורת. לחש לו המשרת באוזן 'מה שאני אומר לך עכשיו 

. כששמע זאת האיש הוא התחיל לאגור כספים, וכבר למחרת המלך החדש החל אתה מלך לשנה' –מאוד כאן בממשלה ואסור שיוודע לאף אדם שסיפרתי לך זאת 

 למכור מפעלים ובתי חרושת של המדינה ואת כל הכסף כמובן שמר במקום מבטחים ולקראת סוף השנה ברח וחי את שארית חייו כמו מלך. 

ל שבוע מודעת ה כוהנמשל הוא שהאדם יורד לעולם הזה. אוכל ושותה ומטייל ורץ אחר התענוגים וההנאות הרגעיים ואינו מתבונן בתכלית החיים, למרות שהוא רוא

ויש גם מכונית פה אבל של אדם אחר ושגם שלו בדרך רק אין מקום לכולם ביחד, עד שמגיע יומו האחרון ואז הוא צועק את צעקת חייו ואומר אבל בניתי כבר בית י

שהעולם הזה דומה לפרוזדור ל “ואשה וילדים תשאירו אותי פה אני לא רוצה לללכת מכאן, אבל זה לא עוזר לו, ולעומתו בא אדם פיקח ומבין  את מה שאמרו חז

ְשַחק ְליֹום ַאֲחרֹון ומתחיל לאגור מצוות ומעשים טובים והולך בדרך ה' עליו נאמר  והעולם הבא דומה לטרקלין  ובחרת בחיים(. )‘(כה‘, )משלי לאַותִּ

 מלך לשנה

 העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

 אסתר בת רחל ויעקב סורג'ון בן שרה
 ת.נ.צ.ב.ה

 ולבריאות איתנה
 לרבי יוסף בן יעקב אמויאל

  956-455-4917לפרטים ולתרומות ניתן לפנות לטלפון:  
  

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

  17:54הדלקת נרות: 

18:49צאת השבת:   

19:25ר"ת:   

 

 יישר כח גדול
“ שמואל באום”לתורן השבת:    

  
 106 Oleander St. South Padre Island, TX 78597   P.O. Box 3766    

ד “בס  

 חידת השבוע 

מהו האוצר החביב על מלך 

ה?“מלכי המלכים הקב  

 כל הקהל הקדוש
 מתבקש להמשיך להעטיר בתפילות לרפואת

 רבי יוסף בן יעקב אמויאל
 השוהה כרגע בבית החולים

 חידת השבוע שעבר
בשבט?‘ היכן בפרשה מצאנו זכר למנהג טו  

 

בזמן ‘( )פרשה ימובא במדרש רבא תשובה: 

ה “שבני ישראל עברו בתוך ים סוף, הקב

הצמיח להם עצי פירות מתוקים שהם ובניהם 

  יאכלו מהם 

http://www.shoovaisraelspi.com/


 סיפור לשבת

 פינת ההלכה
 הלכות ברכת הריח

  נא לשמור על קדושת העלון. העלון טעון גניזה. אין להוציא את העלון לרשות הרבים בשבת.

ֶעָך  ית רֵּ ‘(יד‘ )שמות כֹלא ַתְחֹמד בֵּ  

   שלמה בן חנה סלין, מנשה אמויאל בן יוסףשלמה בן חנה סלין, מנשה אמויאל בן יוסףשלמה בן חנה סלין, מנשה אמויאל בן יוסףכל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: 
   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

הבית הקטן והעלוב שבקצה השכונה נהרס עד היסוד. אחריו באו הדחפורים והרסו גם את 

הבית שלידו, ואחריו את הבית הסמוך, וגם את זה שלצידו. הם מחקו כמעט מחצית מהבתים 

 שברחוב. הם עצרו ליד הבית שלו, הבית העלוב שהוא שוכר בדמי מפתח כבר שלושים שנה.

השטח הענק שהיה פעם מחצית משכונת המגורים העלובה הוקף בגדר גבוהה, 'סכנה, כאן 

 בונים!' הכריזו שלטים אדומים גדולים וגירו את סקרנותו של השכן.

'מה בונים כאן?' ביקש האיש לברר ולא קיבל תשובה, מעטה של חשאיות אפף את כל תהליך 

הבניה, אף אחד לא רצה לספר לו מה מתרחש מתחת לאף שלו. רק אחד הפועלים שבא לבקש 

קצת מים קרים לחש לו שבורוקובסקי, המיליארדר הבריטי בונה לו כאן אחוזה. 'הוא רוצה 

 לחיות בשקט!' ככה אומרים, 'הוא לא רוצה שאף אחד ידע!'.

'בורוקובסקי!' השם הזה צלצל לו בראש כמו אלף פעמונים. הוא נזכר בילד השמנמן, שהיה 

בא לבית הספר שלו כל בוקר עם מכונית מפוארת כשנהג במדים וכפפות לבנות פותח לו את 

הדלת וסוחב אחריו את הילקוט ותיק האוכל. הוא נזכר, איך כבר אז כשהיה ילד קטן ועני 

בבריטניה הוא רצה להתחלף עם בורקובסקי ולחיות במקומו. בסוף הוא הגיע לפה עם ההורים 

 שלו, ונתקע לכל החיים בשכונה העלובה הזאת, בלי כסף, בלי אגורה.

העיניים שלו ברקו בקנאה ובחמדנות טהורה כשמשאיות פרקו בזה אחר זה את חומרי הבניה 

שהובאו ביבוא מיוחד מספרד ואיטליה. הבנייה התקדמה בקצב מטורף, עשרות פועלים עבדו 

במרץ ובלי הפסקה. 'בורוקובסקי רוצה את הבית מוכן עוד השנה', לחש לו עוד אחד 

מהפועלים ברגע של הפוגה למים קרים, 'והוא משלם בהתאם!' אמר הפועל והוציא מכיסו 

 סיגריה אמריקאית איכותית.

'כמה הייתי רוצה להיות במקום הבורוקובסקי הזה!' אמר האיש לאשתו כשהפועלים החלו 

 לצפות את הבית בציפוי שיש איטלקי מדהים.

'חבל שאני לא בורוקובסקי!' אמר שוב כשהגננים התחילו לטפל בחצר הענקית של האחוזה, 

 והפכו אותה לגינה פורחת בצבעים מרהיבים.

 'הלוואי והייתי בורוקובסקי!' אמר כשהבריכה הגדולה שבאחוזה התמלאה במים צלולים.

'אני רוצה גם!' צעק האיש כשהמשאיות התחילו להגיע ופועלים חרוצים פרקו בזהירות את 

 הריהוט הכבד אל תוך האחוזה.

'למה לא אני?! למה?!' התמרמר כשמכונית מרצדס מבריקה חנתה בפתח האחוזה, ושני 

 משרתים במדים שלפו מתוכה את בורוקובסקי והניחו אותו על כסא הגלגלים שלו.

'לא תודה!' הרים האיש את עיניו למרום, מול רגליו המשותקות של בורוקובסקי, 'תודה שאני 

 לא בורוקובסקי!'

חז''ל הצריכו לברך על הנאת הריח, ואסרו ליהנות מריח טוב עד א. 

שיברך. אבל לאחריו אין צריך לברך כלום. וסמכו זה על הפסוק ''כל 

הנשמה תהלל יה'' איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו, זה הריח. וכשהוא 

מברך יטול הבשמים ביד ימינו. ויש נוהגים לומר אחר שהתחיל להריח: 

  ריח ניחוח לה'. ויזהר שלא לומר פסוק זה בין הברכה להרחה.

אם יש לו ספק בדבר אם יש ריח טוב באותו צמח, יריח ממנו תחלה, ב. 

ורק אחר שידע בבירור שיש בו ריח טוב, יברך ויחזור ויריח ממנו. וכן 

אם הוא מצונן, ומחמת כן הוא מסופק אם יכול להרגיש בחוש הריח שלו, 

יריח תחלה מן הבשמים, ואם נוכח לדעת שיכול להריח ריח טוב, יברך 

 ויחזור ויריח. ואין בזה כל חשש.

אם הבשמים שמריח בהם הם מין עץ, מברך בורא עצי בשמים, ואם הם ג. 

מין עשב מברך בורא עשבי בשמים. ואם אינו לא מין עשב ולא מין עץ, 

מברך בורא מיני בשמים. ועל כולם אם אמר בורא מיני בשמים יצא. 

הילכך על כל דבר שמסופק בו ואינו יכול לברר הדבר, מברך בורא מיני 

 בשמים.

המברך בורא עשבי בשמים על מין עץ, לא יצא ידי חובה אפילו ד. 

בדיעבד, שאין העץ במקום העשב, שעשה הארץ לחוד ועץ השדה לחוד. 

 ובעץ רך מאד כעשב המתקיים שנים רבות, אם בירך עשבי יצא.

על ההדסים, פרח ההדרים, ורד, יסמין, שיבה, צפורן, וקנמון, מברכים ה. 

 בורא עצי בשמים. ועל רודה, ונרקיס, מברכים בורא עשבי בשמים.

על ריח עלי מנטה ]הנקראים בלשון ערבית נענע[ מברך בורא עשבי ו. 

בשמים. ואפילו אם ראוי הוא לאכילה, ובפרט שהובא על מנת להריח בו. 

ואין לחוש להמנע מלהריח בו כדי שלא יתחייב לברך עליו ברכת הריח, 

שמכיון שיש בו ריח טוב ונהנים ממנו, אין כאן חשש איסור ברכה לבטלה 

 כלל, וכן המנהג

 טוב לברך על הריח בשבת ויום טוב, כדי להשלים מאה ברכות.ז. 

אם היה פרי ראוי לאכילה ונטלו להריח בו, מברך הנותן ריח טוב ח. 

  )ילקוט יוסף(בפירות. 

 שנים מקרא ואחד

 תרגום של עשרת הדברות 
 קורא היחיד בטעם ‘ עשרת הדברות’את 

 התחתון, והנוהגים לקרוא שנים מקרא

ואחד תרגום פסוק בפסוק אין להם לקרוא  

 פעמיים ולתרגם כל דברה לחוד, אף על פי 

 שהיא פרשה בפני עצמה, אלא יש לו להקפיד 

 על הפסוקים.

 קריאת התורה של עשרת הדברות
 יש קוראים את עשרת הדברות בטעם העליון

 לפי שהקריאה היא בציבור, וכן מנהג  

 הספרדים והחסידים, וכן נהג החזון איש,

 ויש קוראים בטעם התחתון וכן  

 נהגו רוב האשכנזים.
 


