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 יתשבועהנקודה ה
 יתרו –לתועלת הלומדים, מובא בזה תוכן וסיכום קצר מה'ליקוט השבועי' 

  .(; הסיכום על אחריות הכותב בלבד47 ע' איתשל"ג )לקו"ש חלק 
 

ודורש שלא אמרו 'ברוך', עד שבא יתרו ואמר 'ברוך ה''.  אמרו חז"ל: "גנאי הוא למשה וששים רבוא .א
וכי מה חסר היה בשירת הים? ולמה דוקא יתרו הוא שפועל "אסתלק קוב"ה ביקרי' כו'", ובזכות  –הסבר 

 בואו ניתנה התורה?

אלא: העובדה שיתרו היה  –למה התורה מדגישה כי יתרו הי' "כהן מדין" )במשמעות של כומר לע"ז(?  .ב
" והכיר "בכל עבודה זרה שבעולם" מורה על גודל השגתו השכלית; וזהו גודל החידוש, שלמרות יןמד "כהן

 זאת הניח את כל גדולתו וחשיבותו ובא להתגייר.

פירושו, שהיתרון שבחכמה דקדושה בא דוקא "מן הסכלות", חכמה  –"יתרון לחכמה מן הסכלות"  .ג
   כאשר יתרו התהפך לטוב נעשה יתרון אור בחכמה דקדושה, עליית ה"תחתונים". ולכן, דוקא .זה-דלעומת

תונים"; אבל זה לא הגיע עד ואמנם, כבר בקריעת ים סוף נפעל ענין של חיבור "עליונים" ו"תח .ד
וזו הסיבה שלמרות גודל העילוי של קריעת ים סוף, הגיע לאחר מכן עמלק  - זה-ה"תחתון" שבלעומת

 . ובכן: עליית התחתון ביותר היתה דוקא בבואו של יתרו. ונלחם עם ישראל

כאשר שמע יתרו  –יתבאר לשון רש"י: "מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק"  ובזה .ה
עמלק" שמוכיחה כי  מלחמתהחיבור של "עליון" ו"תחתון" בעת קריעת ים סוף, ולאידך שמע על " שהתחיל

 את החיבור )שלא הושלם עד אז(. לתקן ולהשליםוהודה להקב"ה כדי  החיבור עדיין אינו בשלימותו, בא

בדרך זו יתבאר, כיצד מלחמת עמלק אינה סתירה ל"מעלין בקודש"; כי, מכיון שמלחמת עמלק היא  .ו
סוף, חלק מהעליה הכי -נמצא שגם מלחמת עמלק נחשבת, סוף –הסיבה להזיכוך והבירור שעל ידי יתרו 

 נעלית.

כי, הגילוי שעל ידי שירת ים סוף לא  –ה )כנ"ל ס"א(: מה היה חסר בשירת הים? תורצת השאלומעתה מ .ז
 . 1המשכהמלשון  –ה'"  ברוךהיה עדיין בתכלית ההמשכה עד למטה מטה ממש; ודוקא יתרו אמר "

: כשם שהסדר אז היה קריעת ים סוף )עדיין בתוך גבול הקדושה. כנ"ל ס"ד( ואחר 2וההוראה בעבודה .ח
כך בכל יום, מתחילים  –ביאה להודאת יתרו )בירור ענינים הרחוקים מהקדושה( כך מלחמת עמלק שה

בענינים שבתוך גבול הקדושה )תפילה ולימוד( ורק אחר כך ממשיכים להתעסק בענינים הגשמיים 
  ולהעלותם.

                                                           

ם כלל שמת" לישראל בזה שלא אמרו "ברוך ה'"? הרי הדבר לא היה באגנאי, מה ה"ןלכאורה נשאלת שאלה פשוטה: אם כ .1
 ואילך.  7" ע' קובץ ליקוט)מפני שדוקא יתרו היה "תחתון"(! וראה מה שהאריכו בזה בקבצים, הובאו ב"

  . 6" ע' קובץ ליקוטוראה עוד ב" .2
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