
 ב"ה

 סיכום ומהלך השיעור
 .יא, שיחה א לפרשת יתרו חלק: השיחה

כבוד מלכים, בתור חותן שם בפרשתנו, יתרו חותן משה מחליט ללכת לקראת בני ישראל במדבר, כמובן שעשו לו  קדמה:ה
קב"ה על הניסים הל, יתרו מברך דבריו תוךב .במהלך השיעור פי שנסביר, וכמשה ובפרט בהתאם למעמדו הנחשב בעולם

 ...לפני יתרו לא בירכו ברכה זוכך שישראל על  ,גמראבמעניינת היום ביקורת  למדנ, כךר לבהקשלישראל, ושעשה 
היה חשוב כ"כ שיתרו יבוא לקראתנו במדבר, מה היתה התועלת הרוחנית שבדבר, מה בכלל תכלית השיעור היום להבין למה 

 סיף לבני ישראל אחרי כל הניסים שהיו להם בחודשים האחרונים...כבר הו
. וכמובן שתהיה לנו ועוד זוהררמב"ם, מדרשים, גמרא, , ךפסוקים בתנ"ממקומות שונים: רך להביא מקורות כדי להבין זאת נצט
 .הזההנפלא הפלפול הוראה לחיי היום מ

 
רּוְך בתחילת פרשתנו, אחרי שיתרו פגש את משה רבינו וישראל, אמר: ": 1מקור  יִם ּוִמיַּד ה'בָּ ְתכֶׁם ִמיַּד ִמְצרַּ ר ִהִציל אֶׁ , ֲאשֶׁ

ת ר ִהִציל אֶׁ ְרעֹה: ֲאשֶׁ ת יַּד-פַּ חַּ ם, ִמתַּ עָּ יִם-הָּ ְעִתי, ִכי. ִמְצרָּ ה יָּדַּ תָּ ֱאֹלִהים-ִמכָּל ה'גָּדֹול -עַּ  גנאיבגמרא ש"◄חז"ל  ל זה". אומרים עהָּ
, הרי רק בפרשה של שבוע שעבר וצריך להבין. "...'ה "ברוך ואמר יתרו שבא עד "ברוך" אמרו שלא ריבוא וששים למשה הוא

 ?!1לישראל כאן וא"כ, מהו הגנאי עת ים סוף!ס דקרינאחר ה 'אמרו שירה לה י ישראלמשה ובנלמדנו ש
 

ְעִתי ִכי גָּדֹול והודה להקב"ה באומרו " כשבא יתרוש ,הזוהר בפרשתנו המסביר◄יש להקדים דברי , ולהבין זאת :2מקור  ה יָּדַּ תָּ עַּ
ֱאֹלִהים  !2", אז התעלה הקב"ה בכבודו למעלה ולמטה, ודווקא אז יכל לתת התורה בשלימות"ה' ִמכָּל הָּ

 ולא הי -קודם שבא יתרו  -ישראל משים ריבוא איך יתכן שכל מעלתם בקודש של משה ואהרן וש: קשה להביןולכאורה, גם זה 
 !?התורה לישראל, ולא זכו לה אלא לאחר ש)גם( יתרו הודה להקב״ה ִתנֵָּתןעדיין ש יםמספיק

 
ע יְִתרֹו בתחילת פרשתנו נאמר ש" , דהנהויובן זאת בהקדים :3 מקור ָּןוַּיְִשמַּ ה, ֵאת כָּל, כֵֹהן ִמְדי ה ֱאֹלִהים -חֵֹתן מֹשֶׁ שָּ ר עָּ ֲאשֶׁ

ּמֹו ֵאל עַּ ה, ּוְליְִשרָּ  ... רבי3היה [לעבודה זרה] כומר אומר: יהושע רבי "כהן מדין"במדרש מובאים שני פירושים על ◄הנה, ו". ְלמֹשֶׁ
"כהן ונשאלת השאלה: למה רואה התורה צורך לספר לנו זאת כעת, שיתרו היה  .4]של מדין[ היה שר אומר: המודעי אלעזר

 5!?רבינו חותן משה ,גנותו של יתרוסתם " פירושו "כומר", למה לספר כהן"שמדין", ובפרט לפירוש הראשון 
 

מגדיל מעלת יתרו  תואר זהאדרבה, אלא להפחית את מעלת יתרו,  שהתואר "כהן מדין" לא בא אור בזה: ברורוהבי :4מקור 
 !של יתרו גם זה מורה על מעלה" פירושו כומר לעבודה זרה, כהן מדיןגם אם נאמר ש"ו. 6בא להתגיירכל וה בעזש

 הואיל"שחשבו הגיעה מכך שבימי אנוש  בודה זרהעובדי עטעותם של תחילת ב"ם שהרמ◄דהנה, מסביר ויובן בהקדים, 
היינו  ."ל-הא רצון וזהו, כבוד להם ולחלוק ולפארם לשבחם הם ראויין ...העולם את להנהיג וגלגלים אלו כוכבים ברא והאלקים

 להעביר השפעת הקב"ה בעולם. היותם ממוצעיםעל והמזלות הכוכבים כבד שרצו ל
וכשם שלא יעלה על  פשית!אין להם שום בחירה חו, 7והגם, שנכון הדבר שהם ממוצעים, בכל זאת, הם רק כ"גרזן ביד החוצב"

אין טעם לכבד את הכוכבים הוא העושה את העבודה, כמו כן, -הדעת לשבח גרזן החותך את העץ, הגם שבסופו של דבר הוא
 .של עובדי עבודה זרה וזהו יסוד טעותם והמזלות, מכיון שהם רק צינורות המעבירים ההשפעה, ותו לא.

וגם שם, יש צורך להדגיש  בעולם היצירה ועולם הבריאה,שישנם ממוצעים בעוה"ז, כך ישנם מלאכים הממוצעים והנה, כשם 
 , שגם מלאכים אלה הם רק "כגרזן ביד החוצב", ואין לתת להם חשיבות מעבר לכך.(עוד יותר) ולהזהיר

הכיר כל הממוצעים האפשריים, בעוה"ז ובעולמות ", היינו ששבעולם עבודה זרה בכל"וזהו הפירוש בכך שיתרו היה מכיר 
 ר בכל הממוצעים.שהכיגדול  כומר"" הןחשוב ו "שר"הן יתרו היה א"כ (. ושזה טעות -בתור ממוצעים  כיבדםהעליונים! )רק ש

                                                           
 אלהי' ה ברוך אמר נח :במאורעות' ה ברוך שנאמר הקודמים כתובים בכמה מצינוהמהרש"א בגמרא שם המסביר ש"◄חה מציין לדברי בשי 4בהערה  1

 עד עצמם נס על' גו' ה ברוך אמרו שלא רבוא' וס למשה לו גנאי ק"דה אלא' גו עזב לא אשר אברהם אלהי' ה ברוך אמר אברהם עבד ואליעזר' גו שם
 !עצמם נסשירה, להודות להקב"ה על ...". ושואל ע"כ הרבי, הרי בני ישראל אמרו כל הדרבים נס דהוה משום ניסם על' ה ברוך ואמר יתרו שבא

דֹוש"שם )תרגום(:  בזוהר 2 קָּ ה לַּ ֲאֵחִרים, וְהֹודָּ ֱאִליִלים הָּ ל כָּל הָּ ְליֹון וְגָּדֹול, ְמֻמנֶׁה גָּדֹול שֶׁ ר עֶׁ א יְִתרֹו, כֹמֶׁ רּוְך-בָּ ְעִתי ִכי גָּדֹול ה' ִמכָּל -בָּ ה יָּדַּ תָּ ר, עַּ הּוא וְָאמַּ
רּוְך הּוא  דֹוש בָּ קָּ ה וְִהְתכֵַּבד הַּ לָּ ֱאֹלִהים. ָאז ִהְתעַּ כֹלהָּ ל הַּ ִשְלטֹונֹו עַּ ה ִבְשֵלמּות, ְכשֶׁ ן תֹורָּ ר כְָּך נָּתַּ ה, וְַאחַּ טָּ ה ּומַּ ְעלָּ  ."ִבְכבֹודֹו מַּ

 אומר שהיה קודם מתן תורה...כאן . הזוהר ה קודם או אחרי מתן תורהאם יתרו הי (א, קטז זבחים)בגמרא ודיון שלם ישנה מחלוקת  לקהל מתקדם:
 ".עבדה שלא זרה עבודה הניח שלא, שבעולם זרה עבודה בכל מכיר שהיה מלמד .האלהים מכל [עתה ידעתי כי גדול ה']": יא, יח יתרו י"רש 3
ם וַּיִָּקימּו" שנאמר כעניןמשמעו כומר וגם שר. במדרש שם, רבי יהושע מביא ראיה לדבריו ש"כהן" משמעו כומר,  "כהן"הלשון  4 הֶׁ ן ְבנֵי לָּ ת דָּ ל אֶׁ סֶׁ פָּ  הַּ

ן ן וִיהֹונָּתָּ ן ֵגְרשֹם בֶׁ ה בֶׁ נָּיו הּוא ְמנַּשֶׁ יּו ּובָּ ט כֲֹהנִים הָּ נִי ְלֵשבֶׁ דָּ ד הַּ ץ ְגלֹות יֹום  עַּ ָארֶׁ לראיה לדבריו שכהן  מביא המודעי אלעזר רבי. (ל ,יח שופטים) "הָּ
ן ּוְבנָּיָּהּו" שנאמר כעניןמשמעו שר,  ע בֶׁ ְכֵרִתי יְהֹויָּדָּ ְפֵלִתי וְהַּ וִד ּוְבנֵי וְהַּ יּו כֲֹהנִים דָּ  .שרים חשוביםהמובן הוא שהיו ושם, " )שמואל ב ח, יח(, הָּ

יכל לא  קב"ה( למה עד שיתרו לא הודה להקב"ה ה2אמרו שירה! , והרי ברוך( מהו הגנאי לישראל בזה שלא אמרו 1: לסיכום: ישנם כאן ג' שאלות 5
 במדין?כומר ובפרט לפירוש שהי'  –( למה לספר שיתרו היה "כהן מדין" 3האם זכותנו לא הספיק?  רה בשלימות?לתת התו

 .תורה דברי לשמוע, תהו מקום, המדבר אל לצאת לבו ונדבו עולם של בכבודו יושב שהיה, הכתוב דבר יתרו של בשבחו: ה, יח יתרו י"רש 6
ֵאר": טו, י ישעיהול 27לקו"ש חל"ו יתרו ב הערה המקור לאמרה זו, מצויין ב 7 גְַּרזֶׁן ֲהיְִתפָּ ל הַּ חֵֹצב עַּ  ."?בֹו הַּ



על הודאתו ניתנה התורה לישראל, דהנה,  דווקא ע"יש נו דברי הזוהר הנ"להיה חכם גדול, יוב והנה, עפ"ז שיתרו :5מקור 
ה ִמן"קהלת בהפסוק  ְכמָּ חָּ יֵש יְִתרֹון לַּ ִאיִתי ָאנִי, שֶׁ ִסְכלּות וְרָּ אֹור, ִמןִכיְִתרֹון  - הַּ ְך-הָּ חֹשֶׁ יתרון החכמה, שאכן, הזוהר ◄מסביר  "הַּ

 -ללמוד תורה ואמר ״כי גדול ה׳ מכל האלקים״ כאשר יתרו, שהי׳ חכם גדול בחכמה דלעו״ז, בא ולכן,   !8מגיע מן הסכלות עצמה
 .דקדושה בחכמה יתרון אורשזהו נעשה עי״ז בירור בחכמה דלעו״ז עד שנתהפכה לחכמה דקדושה, 

 
דהנה, יסוד וחידוש מתן . שיקרה אז ושכהכנה לחידיתה נחוצה דווקא לפני מתן תורה, של יתרו ה והנה, הודאה זו :6מקור 

 ירדו והעליונים לעליונים יעלו התחתונים, וגזר שמעתה "ראשונה גזירה טליבהקב"ה  שבשעה זובמדרש, ◄כמובא תורה הוא 
 !הקב"הל -עליון ל ה, יועלהחכמות הכי תחתונותיתרו שהציג גם  -כן, היה צורך שגם התחתון ול .9"לתחתונים

 בין היםאז ר חיבם ליבשה", היינו שהקב"ה "הפך ישעניינו קריעת ים סוף,  עניין -ביאת יתרו לפני  - ואם תשאל: הרי היה כבר
 ליון ותחתון, וא"כ מה חידש יתרו?עלם המכוסה( והיבשה )העולם המגולה(, וא"כ, גם זה סוג של חיבור )העו

 נגלההחלק המכוסה והחיבור בין )בקדושה גופא  קהיה ר "תחתון"ו "עליון"בין  קריעת ים סוףהביאור בזה: החיבור בשעת ו
הי' יכול להילחם בנתיים עם בני ישראל, מכיון שלא נגעו עמלק , כןללקדושה, ו חוץ(, אבל זה לא פעל על התחומים שמבקדושה

 ומת זה התחיל להתברר ולהזדכך!עשל ל תחתון""ה, אז גם הפך לטובנווהודה אחרי שבא יתרו, . , ב"תחתון" שמסוגוכלל בו
 

ע יְִתרֹו"ועפ"ז יובן מה שכותב רש"י בתחילת פרשתנו  :7מקור  ע  .וַּיְִשמַּ מַּ ה שָּ ה ְשמּועָּ אמַּ ת יַּם סּוף  ?ּובָּ תְקִריעַּ מֶׁ ֵלק ּוִמְלחֶׁ ". ֲעמָּ
"ז אח דימהמראה רצון לחבר עליון ותחתון, ומצד שני  "סריקהמשך שני העניינים, מצד אחד מה דחף אותו לבוא: כשראה 

חוגג, אז הבין שעליו עדיין ( ק")"עמלהעמוק התממש, והתחתון חוצפת עמלק המראה שרצון קרי"ס לא  ק, עצםעמל מלחמת
 .10ה"עליון" גם עם ה"תחתון" הכי נחות שהינו מייצג בתור כומר לע"זלבוא אצל בני ישראל ולקיים שלב חשוב זה: חיבור 

רה, זהו נגד הכלל , שלכאוםדנלחם נגבא עמלק ים, אז אחרי שבנ"י התעלו ויצאו ממצרשה הקב"ה עשה ועפ"ז יובן גם למ
 היא-איהמלחמה זו סוף, -מכיון שסוף! מעליית בני ישראלחלק עמלק היא אלא, שהביאור בזה הוא: מלחמת  ?ש"מעלין בקודש"

 11!"סקריובהכנה עוד יותר גבוהה מבבירור התחתון מתן תורה, להכין אותנו ליכל ליתרו לבוא, ועי"ז  מהשגר וז
 

, וכפי שאומרים בברכת התורה "נותן התורה" בלשון וישנו בכל יום ויום ריך להיותצ תן תורההענין דמה שבזה: ההורא: 8מקור 
 כמו כן, מתן תורה שבכל יום דורש הכנה. וכשם שמתן תורה בהר סיני הצריך כמה הכנות,הווה. 

יָך-ְבכָּלש" ההכנה העיקרית היא בכך כֶׁ ֵעהּו ְדרָּ אותם , גם ב"תחתון" הכי נחות שלנו, גם בעסקנו הכי רחוקים מקדושה, גם "דָּ
 לקדושה. -)"עמלק"(  חתון" הכי נחותאת ה"תובירר נקרב לקדושה, כמו יתרו שהפך 

" ביאת יתרו"לפני במדבר, היה שלב קרי"ס, שעניינו חיבור תחתון ועליון בקדושה גופא, כמו כן, יתרו ביאת שכשם שלפני , אלא
ה נותן כח זדווקא ענינים שבקדושה, ובעבודה בלהתחיל היום ס, עבודה דקרי״, יש צורך בשלנו גשמיותהפיכת ה , לפנישלנו

ורק אח"ז להמשיך האור הזה ולימוד התורה,  היום עם התפילה . היינו, שדבר ראשון יש להתחיל אתואפשריות למלחמת עמלק
 עניינים גשמיים ממש.גם במשך היום 

תלויה במצב כל אחד: יש שהכנתם היא בכך שילמדו בכל רגע פנוי, יש בגשמיות, עבודה התורה לפני לימוד הקדמה זו של 
בפרשת או  בקריאת שמע, שבתפילהידי חובה ב"ובא לציון"  ת עצמםבכך שילמדו פרק אחד בבוקר, יש שיוציאו אשהכנתם היא 

רכת כהנים" ב"בוציא עצמו להיכול יהודי האומר רק ברכות השחר גם  בעצם, כמו לימוד. (במקרים מסויימים)הנחשבים  התמיד
 הוא שיתחילו את היום בדברי תורה.העיקר  ..שבסוף הברכות.

ב"ה יהיה כח הקש, )מלשון כחך וחיותך( ועד ש"אנכי ה' אלקיך" שבנו, ברר הגשמיותודווקא עי"ז יוכלו להילחם נגד עמלק, ל
 עליון ותחתון, לעשות לו ית' דירה בתחתונים.חיבור  - ך לקדושהיהפשבו תת מיושגוחיות כל יהודי, שגם ה

 

 מיוחדת הדגשה ישנה "הקהל"של  זו בשנה(, הרבי הדגיש שבשיחת כ"א שבט תשמ"ח )לאורחים הקשר לקטע הקהל:
, קטנים קטני עד, ישראל כל מתאספים היו, קיים' הי ק"שבהמ בזמן, כשם ש"בתחתונים דירה' ית לו לעשות" לשליחות
כפי שהסברנו בשיחה שיש לחבר העליון והתחתון, כך, זהו בדיוק בדרך אפשר:  .בתורה הקריאה אותה את כולם ושומעים

 ע"י כח התורה, להפוך את העולם ולעשותו "דירה לו יתברך". - ז"לקחת כוחות בכינוס הקהל, ועיהתכלית של ה"הקהל", 
 

                                                           
סּוק זֶׁה בזוהר שם )תרגום(: " 8 ת זֶׁה? ֲאִפלּוְבפָּ ם ֹלא יֹוְדִעים וְֹלא רֹוִאים אֶׁ עֹולָּ ִאיִתי ָאנִי? וְִכי ְשָאר ְבנֵי הָּ ר וְרָּ ה ָאמַּ ּמָּ ֵכל, לָּ ה  יֵש ְלִהְסתַּ ְכמָּ ֹּלא יֹוֵדעַּ חָּ ִמי שֶׁ

ִסְכלּות ִכיְתר ה ִמן הַּ ְכמָּ חָּ יֵש יְִתרֹון לַּ ת זֶׁה שֶׁ ּה, יֹוֵדעַּ אֶׁ יו וְֹלא ִהְשִגיחַּ בָּ ִאיִתי ָאנִיִמיָּמָּ ְצמֹו וְאֹוֵמר רָּ ת עַּ ֵבחַּ אֶׁ ְך, וְהּוא ְמשַּ חֹשֶׁ אֹור ִמן הַּ  ?"ֹון הָּ
ה ּוְדבָּ ומסביר ע"כ הזוהר בהמשך ש" ְכמָּ חָּ ה הַּ ם, ֹלא נֹוְדעָּ עֹולָּ ֵלא ֹלא נְִמְצָאה ְשטּות בָּ ִאְלמָּ ה. שֶׁ ְכמָּ חָּ ת לַּ לֶׁ ש בָָּאה תֹועֶׁ ּמָּ ִסְכלּות מַּ .ִמן הַּ יהָּ ִבי  רֶׁ ר רַּ ָאמַּ

ר, בָּ דָּ א, בֹא ּוְרֵאה סֹוד הַּ בָּ ִבי אַּ א  ִשְמעֹון ְלרַּ לָּ ה אֶׁ ְעלָּ ְלמַּ ה שֶׁ ְכמָּ חָּ ה הַּ ְשטּות שֶׁ  ִבְזכּותֹלא ְמִאירָּ קֹום ַאֵחרהַּ ת ִמּמָּ רֶׁ  "....ִּמְתעֹורֶׁ
ן לבני אדם", כלומר, אין אפשרות להגשים הרוחני, ואין אפשרות להעלות נת -לה', והארץ שמים  -עולם היתה גזירה ש"השמים בריאת האז מ 9

 .("spiritualiser la matière, matérialiser le spirituel": אפשר לתרגם זאת כך בצרפתיתהגשמי, מעתה גזר הקב"ה שהדבר יהי' אפשרי )
ואף ש״ויחלוש יהושע את . לישות בחשיבות וכבוד ישראל לעיני העמיםחעמלק גרמה  מלחמת": משלים נפלא ביאורהרבי  מסביר 33בהערה  10

״כהן מדין״ השהוא  כבודם ע״י בא יתרו להקים את לכן -מלחמה )ודרך הטבע(  , באופן שללפי חרב ...״ויחלוש״רק עמלק ואת עמו״, מ״מ הרי הי׳ 
 היה סתם אופורטוניסט שחיכה שישראל יהיו במיטבם ואז יבוא פתאום בתור "חותן המלך"היינו שיתרו לא  .")בב׳ הפירושים( יבוא אליהם להמדבר

 אותם, בתור אדם חשוב המכבד אותם! רומםל י, כדהנפלאטיות פבאמראה שהמורל של בנ"י היה ירוד, ולכן הגיע  הוא פשוט... כדי שיכבדוהו
, המשכההוא מלשון  "ברוך" . דהנה,ה'" ברוך"שלא אמרו בכך ישראל הוא דווקא משה וה"גנאי" לשהרבי מסביר  בשיחהז'  אותבלקהל מתקדם:  11

 .ע"י יתרונעשה דווקא הכי נחות תחתון הבירור דוגמת עבודת הצדיקים(. שהיו ב) י"וזה לא נעשה ע"י עבודת משה ובנ.. .בעולם אלקות המשכת
   


