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 קטנה בכמות וגדולה באיכות. 1

קטנה , פרשת יתרו היא פרשה קצרה. עוסקת במעמד הר סיני ובמתן תורה, פרשת יתרו ,פרשתנו
תהילים " )'מעשיך ד רבומה . "בשל העניינים הנשגבים המופיעים בה, אך גדולה באיכות, בכמות
" 'מעשיך ד גדלומה "אך . עלינו' על ריבוי השפע והטובה שמרעיף ד, הוא שבח על הכמות( קד כד

וכאשר , יש כאן שורש אחד עמוק לכל הדברים: כלומר, הוא השבח על האיכות (תהילים צב ו)
כיוון שהאיכות , זוהי גדולה -מופיעים אצל הפרטים המתרבים, האיכות הזאת, השורש הזה

ל לימד אותנו שאפשר גם "רבנו הרב צבי יהודה זצ. הולכת וגדלה כל הזמן דרך ריבוי הפרטים
, מר לראות דווקא ביצורים הקטנים יותר את האיכות האלוקיתכלו, "'מעשיך ד קטנומה : "לומר

 . כיוון שבהם מרוכזת איכות גדולה בתוך גוף קטן

. אך דווקא בשל כך קל יותר לעמוד על גודל האיכות שבה, פרשת יתרו היא כאמור קטנה בכמות
. וותג מצ"שמתפרט לאחר מכן לתרי', גם עשרת הדברות הן עשר מצוות שבהן ממוקד כל דבר ד

אך . להתחבר אל המקור ולהעניק לקיום המצוות תוכן פנימי ג המצוות אנו עוסקים בניסיון"בתרי
 ".'מעשיך ד גדלומה "אכן , מאיכות גדולה, האחד' עלינו לזכור שהכל נובע מרצון ד

משיבה על " ?איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה: "אומרת( סג)הגמרא במסכת ברכות 
: כלומר, הגמרא שואלת איזוהי פרשה". בכל דרכיך דעהו(: "ג ו)בפסוק מספר משלי  כך הגמרא

הצד , שהן כבר הגוף, המצוות: כלומר, שכל גופי תורה, איזה דיבור אלוקי מפורש יש בתורה
כתשובה על " בכל דרכיך דעהו"ומביאה הגמרא את הפסוק ? תלויים בה, המעשי של התורה

עליו לעשות , בין במעשי החולין ובין במעשי המצוות, ך של האדםבכל דרך ודר: כלומר, השאלה
כפי שנהוג לכנות " עובד"זו מדרגת ה. 'ועל מנת להביע בעולם את רצון ד', י דעת ד"את מעשיו עפ

שבה מתפרטים עשרת הדברות , פרשת משפטים, בפרשה הבאה ?"עובד"מהו  .בעולם הישיבות
הוא אינו . עבד אינו דומה לפוֵעל. מצוות עבד עברי -נהמופיעה המצווה הראשו, למצוות מפורטות

ענייני . והפרנסה טפלה לגביו, אלא כל חייו מוקדשים לעשיית רצון אדונו, עמל לשם פרנסתו
בדומה . ואילו עשיית רצון אדונו היא עיקר מגמת חייו, המחיה האישיים שלו תופסים מקום משני

אלא כדי לגלות ולהופיע , לדאוג לפרנסתם הרוחנית אינם מקיימים מצוות על מנת' לכך עובדי ד
אך בה נמצא , פרשתנו היא פרשה קטנה". בכל דרכיך דעהו"זהו . בעולם' במעשיהם את רצון ד

 . תלויים בה, כל גופי תורה, וכל המעשים, הוא העולם הפנימי של הכל, שהוא נשמת הכל', דבר ד

 ל"ז נ רועי מרדכי וינברג"השיעור מוקדש לע
 ע"שבט תש' י -ן "טבת תש' י
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 עבד לעם קדוש. 2

". עבד לעם קדוש על אדמת הקודש: "חתום בשולי אגרותיו במיליםל היה נוהג ל"מרן הרב קוק זצ
בכל . "וכל כולו שואף להוציא את רצון אדונו אל הפועל, עבד הוא אדם שאין לו משל עצמו כלום

שהרי האדם יכול לקיים את המצוות מתוך , הוא גם ואולי בעיקר בקיום המצוות" דרכיך דעהו
אך הנקודה הפנימית האיכותית . עולם הזה או בעולם הבאעל מנת לקבל שכר ב, מניע אינטרסנטי

 . ובמיוחד במעשי המצוות, אל הפועל בכל מעשינו' של פרשתינו היא הרצון שלנו להוציא את רצון ד

אך ננסה , כיוון שכבר שנים רבות לא קיימת עבדות אמיתית בעולם, קשה לנו להבין מהו עבד
עבד מבטל את כל שיקול . צרים היינו עבדים לפרעהבמ. להדגים את הדברים מתוך עבדות מצרים

, אוטומטית, עד כדי כך שהוא פועל באופן מכאני, וכל כולו מוכן לעשות רצון אדונו, דעתו הפרטי
עבדות מצרים יצרה בנו . עבדות כזאת נוצרת בכוח של כפיה נוראה. ממש ככלי עבודה ביד אדונו

ר ביטול מוחלט זה נעשינו כלי שבתוכו ניתן ליצוק ולאח, ה"את היכולת לבטל את עצמנו כלפי הקב
, העבדות, מתוך ההבנה שהגנות, "מתחיל בגנות ומסיים בשבח"לכן בהגדה של פסח נאמר . 'דעת ד

חייב אדם לראות את עצמו "ולכן . עם שמקבל תורה', את היותנו עם ד, היא זו שבנתה את השבח
שייך לכל אחד ואחד , צרים בעם ישראלשכן מה שבנתה עבדות מ, "כאילו הוא יצא ממצרים

 . מאתנו

 

 סגולה ובחירה. 3

אין זו עבדות מתוך שעבוד , "אתם עבדי(: "במדבר רבה טז כז)ה אומר לעם ישראל "כאשר הקב
עם ישראל .  אלא זו עבדות שמוציאה את  העצמיות האמיתית של עם ישראל אל הפועל, חיצוני

 . הוא העם היחיד מבין אומות העולם שמסוגל להכיר בטבע האלוקי ולהוציא אותו אל הפועל

, האומה חיו ללא תורה אבות". עם סגולה"התורה מגדירה את עם ישראל במעמד הר סיני כ
ואף פעלו על , הכירו בצלם האלוקים שבקרבם, היו הראשונים שהכירו את הבורא כ הם"ואעפ

, כמין טבע אלוקי שקיים בנו, ה סגולה"אצל עם ישראל טבע הקב. מנת שכל העולם יכיר בבורא
ך להיות לו הדבר הופ ,עניין כלשהו אדם שמסגל לעצמו. לדעת אותו ולעשות רצונו', להכיר את ד

וזהו הטבע שקנה  ,ה סיגל לו טבע אלוקי"גם אצל עם ישראל הקב. הרגל שאותו הוא קנה לעצמו
 . עם ישראל

ולא רק מתוך , הבחירה נעשית מתוך שיקול דעת שלנו .ההפך מן הסגולה היא הבחירה החופשית
עול לפי הסגולה שכן יש לנו יכולת לבחור לפ, הסגולה אינה כופה את עצמה עלינו. הטבע שבתוכנו

, הבחירה נשארת חופשית מהסגולה. או לפי גורמים ושיקולים חיצוניים ולהפעיל את שיקול דעתנו
ואפילו בזמן , גם בזמן שאנו מפעילים שיקול דעת ובוחרים, אך הסגולה קיימת ונשארת כל הזמן

קח בחשבון בכל בחירה שאנו עושים צריכה להיל. שאנו בוחרים בבחירה שהיא הפוכה מן הסגולה
אדם זה אינו מכניס את הסגולה ? אך מה קורה לאדם שאינו חי את הצד הסגולי שבו. גם הסגולה

במצב כזה . אלא כל הבחירה שלו היא בין טוב לרע בתוך עולם מעשי, לתוך מערכת השיקולים שלו
ומהו  השכל הוא המדד לקביעת מהו טוב, שבו הבחירה בין טוב לרע אינה נובעת מתוך עולם פנימי

אלא נקבעים לפי שיקול דעת אישי של כל אדם , ולכן הטוב והרע אינם בהכרח אובייקטיביים, רע
 .ואדם

שבו יש טוב ורע , נחשף בבחירות שהוא עושה לעולמו הפנימי, אמיתי' אדם שהוא עובד ד
נכונות יותר ומתאימות יותר , אדם כזה יוכל לקבל החלטות טובות יותר. אובייקטיביים בלבד

, אלא אדרבה, לפיכך אנו מבינים שהסגולה לא זו בלבד שאינה סותרת את הבחירה. עצמיותול
 . היא משביחה אותה וגורמת לה להיות בחירה נכונה יותר וטובה יותר עבור האדם הבוחר

 

 



 חזקת החפות. 4

חזקת החפות היא במצב שבו אדם נחשד . חזקת הזכות, רבים מדברים היום על חזקת החפות
הוא , כל עוד לא הוכח שהוא עבר את העבירה. ועדיין לא הוכח שהוא עשה אותה, לשהיבעבירה כ

 .בחזקת חף מפשע

ומלמד את הדיינים כיצד , עוסק בהלכות דיינים( הלכה י, כגפרק )ם בהלכות סנהדרין "הרמב
לפניך  לעולם יהיו בעלי דינין: "ם שם"וזה לשון הרמב. עליהם לנהל את הדיון בבית הדין

ודון . ובחזקת שכל אחד מהם טוען שקר. "הן בדיני ממונות והן בדינים פליליים אחרים" כרשעים
משפט אמת לפי חינוך של התורה אינו יכול להיות מבוסס על ". לפי מה שתראה מן הדברים

אלא על הדיין לעבוד על עצמו כך שירגיש ששני . זה איננו משפט אמת, השאלה למי מאמין הדיין
זה , קשה לנו לתפוס את ההסתכלות הזאת היום. כדי שיוכל לדון דין אמת, לי הדין משקריםבע

שיקול , כאשר הדיין מאזין לדברים ולטענות מתוך חוסר אמון. נראה לנו הפוך ממה שצריך להיות
. אלא הוא מנתח את הדברים בניתוח שכלי קר, ללא ערבובים של שכל ורגש, הדעת שלו הוא טהור

עדיין , י דיני התורה"ואף אם ידונו בבתי המשפט עפ, "ערכאות"פט של ימינו נקרא עולם המש
, איננו הפער בדינים ובפסקים משום שההבדל המהותי בין דין תורה לערכאות, יחשבו כערכאות

 .אלא כיצד יושב הדיין בדין

ודון כל , ןוכשיפטרו מלפניך יהיו בעיניך צדיקים שקבלו עליהם את הדי: "ם וכותב"ממשיך הרמב
והרשיע את מי שהרשיע , שהיו לפניו כל הטיעונים, ם אומר שהשופט"הרמב". אחד מהם לכף זכות

האדם הוא בחזקת זכאי משום שיש . לאחר הדין עליו לראותו כצדיק ולדון אותו לכף זכות, בדין
 אך מן הרגע שקיבל, י צלם האלוקים שבקרבו"אמנם הוא בחר שלא ללכת עפ. בו צלם אלוקים

חזקת . האמיתית, חזקת הזכות, זוהי חזקת החפות. הוא שב לטבעו האמיתי, עליו את גזר הדין
, שכן היא מושתתת על טבעו האלוקי של האדם, יציבה ומבוססת, החפות הזאת היא חזקה מאוד

 .ולא על מחסור בראיות

עם ישראל לא גם כאשר . ולכן בליבו פנימה יש רק רצון לטוב', עם ישראל הוא עם עושי רצון ד
 .את העובדה שהוא תמיד יישאר עם סגולה, הוא לא איבד את חזקת החפות שלו ,בחר בטוב
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(: שמות כד ז)הסגולה האלוקית של עם ישראל מבהירה לנו את היכולת של עם ישראל לומר  
דעתנו ונבחר בשיקול נשקול : כלומר, "נשמע ונעשה: "לו היינו אומרים הפוך". נעשה ונשמע"

מתוך דחיפה פנימית , לא היו נובעים מתוך הטבע שלנו, המצוות, אזי המעשים, לעשות את התורה
התורה שייכת לטבעיות הישראלית . אלא מתוך בחירה אישית שלנו בשיקול דעתנו', לעשות רצון ד

כאן גם ". נותן התורה"ה "לכן נקרא הקב. ה הוא זה שטבע בתוכנו את הטבע של התורה"והקב
אלא יש לנו , והיא אינה כופה את הבחירה החופשית, עלינו לדעת שהתורה היא טבע פנימי שלנו

בכל . אך בוודאי שמה שעומד לבחירה מול התורה אינו בר השוואה בכלל. חופש פעולה מוחלט
אך בשל , יותר היתה צריכה להיות העולם הפנימי שלנו דהחירה ובחירה בוודאי שהמשקולת הכבב

 .המשקולת שמכבידה יותר היא הצד המעשי, שכולם בגדר דמיון, ותאוותיצרים 

במעמד הר סיני התרומם כל . כביטוי עמוק לצד הפנימי שלו" נעשה"עם ישראל אומר קודם כל 
המעמד הזה הפך את עם ישראל . העם למדרגה שבה הוא הרגיש באופן מוחשי את כל טבעו הפנימי

ל מביאים דוגמאות שונות לדברים שמהווים מעמד הר סיני "חז. סגולה מכל העמים, לעם אצילי
כי העיסוק ? מדוע. כל ישיבה שבה לומדים תורה זה מעין מעמד הר סיני: למשל. בזעיר אנפין

גם מעמד החופה הוא כעין מעמד הר . בתורה לעומקה מעמיד את האדם על הסגולה הטבעית שלו
לכן נמחלים . מית שביניהם היא זו שדוחפת אותםכי בני הזוג שנישאים השכינה הפני? מדוע. סיני

וכאותו , משום שהם שבים ביום זה לטבעם הפנימי האמיתי, של בני הזוג ביום חופתם עוונותיהם
כך גם החתן והכלה , ונראה בעיני הדיין כצדיק לאחר שקיבל עליו את הדין, בעל דין שהורשע

   .נראים כצדיקים גמורים לאחר ששבו למקורם


