
  לק'י

  

  שבת יתרו התשע"ד

בפרשה מסופר על ביאת יתרו למשה, הפגישה ביניהם, העצות 
שהוא נותן למשה, מעמד מתן תורה ועשרת הדברות ולאחר 
מכן המשך נתינת פרטי המצוות. וכמו שאמרנו במאמרים 
קודמים השם של הפרשה ובכלל של כל דבר בעולם מבטא 

  את המהות של כל מה שנמצא בפנים.

העולה מה הקשר בין מעמד מתן תורה (עשרת  והשאלה
הדברות) שהוא העניין המרכזי והחשוב בפרשה לשמה של 
הפרשה שנקראת על שמו של יתרו. הזהר הקדוש מסביר את 

 דההוא הקשר בין מעמד הר סיני לבין יתרו באופן הזה "וכיון
 אסתלק כדין קמיה ואתברו הוא בריך לקודשא אודו וכהן מלך

 דאסתלק ועד ותתא עילא כלא על ביקריה ואה בריך קודשא
 אתייהיבת לא קמיה אלין אודן כד ביקריה הוא בריך קודשא

 כי ידעתי עתה ואמר ואודי יתרו דאתא לבתר עד, אורייתא
 :" ביאור',וגו אתכם הציל אשר' יי ברוך, האלהים מכל' יי גדול

וכהן וכיוון דההוא מלך (הכוונה לפרעה שהוא מלך זקן וכסיל) 
(זהו פוטיפר כהן און) הודו במלכותו של הקב"ה ונשברו לפניו 
אז נתעלה הקב"ה בכבודו על כל העילאים והתחתונים ועד 
שנתעלה הקב"ה בכבודו כשהודו לפניו אלה לא נתנה התורה, 

 מכל' יי גדול כי ידעתי עד לאחר שבא יתרו והודה ואמר  "עתה
דהיינו כל עניין מתן וגו".  אתכם הציל אשר' יי ברוך, להים-הא

תורה היה תלוי בהודאתו של יתרו וכאשר יתרו אומר את 
  המילים ברוך ה' אזי מתאפשר עניין מתן תורה.



ן הכבוד עניימבהיר הזהר כי התפשטות הכבוד ( ,וכדי להבין
הוא הרושם שנוצר מהחשיבות וכדי לפשט, משל לעיר אחת 

והעיר כולה  שהיה צריך להגיע אליה אישיות חשובה מאד
כך להבדיל התפשטותו של  ,יתה בהתרגשות ובהכנותיה

הכבוד של בורא עולם כאשר מתרגשים לקראת הופעת שמו 
תלויה בעד  , זה מביא את התפשטות הכבוד) , הריוהנהגותיו

כמה נמוך ושפל האיש שהודה, שככל שהוא רחוק מה' יתברך 
בוד , הרי התפשטות הכומאמין ומברך לה' כך כשהוא מודה

יורדת הארה  ,היא ביתר שאת ויתר עוז, וכשהכבוד מתפשט
ומכאן ילמד האדם עד כמה הוא חשוב ובעל  גבוהה עד למאוד.

עד כמה  ,שהוא מרגיש נפילה בעבודת ה'דווקא בשעה  בחירה
התפשטות הכבוד האמתי של ל , להביאיכול באמרו ברוך ה'

הבורא יתברך כי ישעיה הנביא אומר "כל הנקרא בשמי 
וידוע כי תחילת מקום  ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו".

הפירוד הוא בעולם הבריאה וממשיך לעולם היצירה ומשם 
וששם נמצאת כל יניקת החיצונים ודווקא שם  לעולם העשייה

   ישנה התפשטות הכבוד.

כדי להבין עד כמה היה נמוך יתרו לפני שהודה והודיע כי גדול 
 ואיתימא, עוירא רבי דרשנב. " דף בסוכה הנה אמרו חז"ל ,ה'

 ברוך הקדוש. הרע ליצר לו יש שמות שבעה: לוי בן יהושע רבי
 משה. מנעוריו רע האדם לב יצר כי שנאמר, רע קראו הוא

 טמא קראו דוד. לבבכם ערלת את ומלתם שנאמר, ערל קראו
 שלמה. טמא דאיכא מכלל - אלהים לי ברא טהור לב שנאמר

 צמא ואם לחם האכילהו שנאך רעב אם שנאמר, שונא קראו
 אל, לך ישלם' וה ראשו על חותה אתה גחלים כי מים השקהו

, מכשול קראו ישעיה. לך ישלימנו אלא לך ישלם תקרי



 יחזקאל. עמי מדרך מכשול הרימו דרך פנו סולו סולו שנאמר
 לכם ונתתי מבשרכם האבן לב את והסרתי שנאמר, אבן קראו

 ארחיק הצפוני ואת שנאמר, צפוני קראו יואל. בשר לב
, הרע יצר זה - מעליכם ארחיק הצפוני ואת: רבנן תנו. מעליכם

  ."אדם של בלבו ועומד שצפון

וכמו שכתבנו במקום אחר  ,ושבעה שמות שלו כנגד הנהגותיו
  .עניינו הנהגה (בצרי) םכי שֵ 

הוא הרצון שלא להשפיע נתינה  'ועניין רע /רעהראשון השם 
וכמו שכתוב  .כאלו ואחרים של האדםבגלל רצונות  'והמשכה

הרע  ,"ור יהודה רע בעיני ה' וימיתהו ה'ויהי ער בכבפ' וישב "
 ,ובמקרה של ער .הוא מי שאינו ממשיך את הטוב ,בעיני ה'

ולא המשיך הולדה ובנים בעולם,  ,שהיה משחית זרעו ארצה
והנהגה ושם זה קראו  .מפני תאוותו שלו שתישאר תמר ביופייה

כי רק הוא לבדו המשפיע  ,הוא הנקרא טוב שהוא ,הקב"ה
  ללא כל תמורה. ,והממשיך את הטוב

עניינו כיסוי דהיינו  ,. וערלערלהשם השני הוא ההנהגה בחינת 
שמונע את האדם  ,וזהו עניין הלא טוב ,חוסר הרצון להתגלות

ולהשאיר את המצב על כנו  ,מלגלות טוב שיש בו ובאחרים
 ,הוא משה רבינו ע"הנהגה זאת והונותן שם זה  .בלי רצון לשינוי

כל עניינו היה גילוי התורה וההוצאה מן המכוסה  ,כי משה רבינו
שהיא עניין היציאה משעבוד  ,שהוא יציאת מצרים ,אל הגילוי

  נו יתברך בעולם.ווכן נתינת התורה שהיא גילוי רצ .לחרות

מהלשון  ,. ועניין טמאטמאהוא ההנהגה בחינת השם השלישי 
כי  ,ואין זה מכוסה כערל .אטום לקדושה שהטמא הינו .אטום

 ,בפנימיותש .היא פנימית ובאה מבפנים ,האטימות בהנהגה זו



ונותן שם  .כל טמא לפי מדרגתו ,ישנה התנגדות לקדושה
 ,שכל עניינו היה תהילים מלך עליו השלום.ה והנהגה זו הוא דוד

  .שטיפת הלב בדמעות התפילה ל ידיע ,שהוא הניקוי הפנימי

הוא  ,. ועניין שונאשונאהוא ההנהגה בחינת השם הרביעי 
 מה דהיינו שכל .בלא כל טעם וסיבה ,השולל והמנגד שממול

ויעשה ככל יכולתו לבטל עשייתך,  ךיעמוד כנגד ,שתעשה
היא המעוררת את חוסר השקט  ,והנהגה זו .והווייתך ,פעולותיך

המובילים לחוסר עשייה שיתוק. ונותן  ,והמלחמות הפנימיות
ושלמה מלשון  .ליו השלוםא שלמה המלך עהו ,שם והנהגה זו

  שבימיו היה הירח בשלמות ושלום היה בימיו. ,שלום ושלמות

 ,. ועניין מכשול הואמכשולהוא ההנהגה בחינת השם החמישי 
 ,שהשונא .מה שאינו דומה לשונא .ההכשלה בתוך העשייה

ואילו המכשול הוא תוך  .הוא המכשיל את הדבר טרם עשייתו
היצר נותן לאדם להתחיל עניין  ,דהיינו שפעמים .כדי העשייה

על מנת להכשיל אותו ולהביאו לידי  ,שאין ביכולתו לעשות
שעניינו להכשיל אותו הלוך וחזור עד שיזרוק הכל  ,ועוד .ייאוש

הוא ישעיה שהוא עניין  ,ונותן שם והנהגה זו מתוך ייאוש.
רק  ,ייאושידי המביא ל ,כי בהנהגה הזאת של היצר .ישועה

  ת הישועה.שוועה לה' תביא א

הוא סמל  ,. ועניין אבןאבןהוא ההנהגה בחינת שי שהשם ה
והוא  .לחוזק ותקיפות כעניין אבן מעמסה או אבן יצוק נחושה

 .כנגד עבודת ה' של האדם ,חוזק ותוקף ההתגברות של היצר
הנה לב  ,או אפילו באמצעו ,שיהודי מתחיל עניין בעבודת ה'

ועד  .את התוקף של מלך זקן וכסיל ומראה ל ,כסיל לשמאלו
לפיכך ישים  ,ועניינו ידוע ,כמה תכבד העבודה על האנשים



וילמד ממי שנתן את השם  ,האדם את מצחו חזק כנגדו
שאם היצר  ,ל-ששמו יחזקאל לשון יחזק הא ,וההנהגה הזאת

יחזק אותו וודאי יותר חזק ממנו, הרי בוראו  ,כל כך קשה וחזק
  בעבודת ה'.בוודאי ובוודאי כנגדו 

זה  ,. ועניין הצפוניצפוניוא ההנהגה בחינת ההשם השביעי 
כי לאחר כל הבחינות הנ"ל של  ,שהוא צפון ומוטמן. והוא

כי הספק עניינו גם לאחר  .עולה היצר בחינת הספק ,הקשיים
והאין סופית עם  הקשה וההתמודדות הרגעיתכל העבודה 

הן  לא נכונה דרכי וכדו', אולי, שמאמטיל ספקות של   ,היצר
כדכתב  ,ובלשם מי נעבדה ,בעבודה ,עובדבהטלת הספק ב

 ,שעשה המצות על שניחם מי כלג' " פ' הל' תשובה הרמב"ם
  לא הלוואי בעשייתן הועלתי ומה בלבו ואמר ,הזכיות על ותהה

 זכות שום לו מזכירים ואין כולן את איבד זה הרי ,אותן עשיתי
 זה אין רשעו ביום תצילנו לא הצדיק וצדקת שנאמר .בעולם

שגם לאחר העבודה העצומה  ," הריהראשונות על בתוהה אלא
כדי מוצפן ועומד שם הספק  ,והתגברות על כל הקשיים ,והקשה

 ,ונותן שם זה הוא יואל לתת לאדם לתהות על מעשיו ר"ל.
כי הואיל ה' לעשות אתכם לו כעניין  ,ועניין יואל הוא ההסכמה

... והוא ההסכמה של כל יהודי הואיל משה בארוכעניין  לעם
טוש כעניין יעם ה' שלעולם לא יעזוב אותו ה' ולא י ,ר הואבאש

הוא  ,הבן איש חי שבכל מצב שיהיהשכתב  ,ההסכם והמודעא
וגם אם אי  .עכשיו מצהיר כוונתו ורצונותיו אך ורק לעבודת ה'

הרי הוא  ,פעם היצר הטמון בלבו יסיתהו לתהות על הראשונות
והסכם כי הוא מבטל מעכשיו מחשבות שיהיו  מוסר מודעא

  .שלא לה' המה



 נקראו שמות שבעהפ' יתרו כתב " ישמעאל דרבי ובמכילתא
 שהותיר, יתר. קני, פוטיאל, חבר, רעואל, חובב, יתרו, יתר: לו

 שהיה, חובב. טובים במעשים שייתר, יתרו. בתורה אחת פרשה
 כחבר עשהשנ, חבר. למקום כריע שהיה, רעואל. למקום חביב

 וקנה לשמים שקנא, קני. זרה מעבודה שנפטר, פוטיאל. למקום
  ."תורה לו

הם ההתמודדות והניצחונות עם  ,ואותם שבעה שמות והנהגות
  השבעה שמות והנהגות של היצר.

כדכתב  .ייתור הפרשה ,ועניין יתר הוא ,יתרהראשון 
 ,שאמרנו רעדהיינו הוספה בהשפעה והוא כנגד  ,המכילתא

וכאן הוא ייתור והוספה בהשפעת  ,מניעת ההשפעהשהרע הוא 
כי ואין טוב אלא תורה שנא'  .עוד פרשה בתורה אשהו ,טוב

  ... . לקח טוב נתתי

ועניין יתרו הוא תוספת של אות ואו על יתר, והוא  ,יתרוהשני 
כי אם  ,דהיינו לא רק הוספה בשכל ,ייתור במעשים טובים

דהיינו  ,ערלגד וזהו כנ .עד למידות ולעשייה ,הוספה בטוב
שאפילו יהודי מוסיף  ,הערל הוא המכסה על הקדושה. וזהו

הרי זה לא בא לידי ביטוי והתגלות  ,בטוב במחשבתו ובלימודו
הרי הוא  ,אך שמוסיף ומוריד זה לעשייה ,כי נשאר בשכל

 ,שגילה את התורה ,וזהו עניינו של משה רבנווי, ליגוציא למ
 .אך לא בגילוי ,תשהרי גם בזמן האבות התורה הייתה קיימ

והשפיעה  ,מעל התורה גילה והוריד את המכסה ,ומשה רבנו
  .למטה וכמאמר הזהר שנעשה ע"י השבח של יתרו

והוא כנגד  .הוא חביבות למקום ,ועניין חובב ,חובבהשלישי 
מי שמרגיש מרוחק ודחוי בגלל הרגשת , כי הטמא הוא טמא



היא הנותנת את העצבות  ,. והרגשה זאתפחיתותו ועצבותו
 ,הגורמת לטומאה, כעניין העצבות שהייתה לאדם הראשון

וכך במשך מאה ושלשים שנה הוליד  .שגרמה לו לפרוש מחווה
 ,הוא על ידי שנוי ההרגשה ,והדרך לצאת מזה שדין ורוחין ר"ל. 

מציאת נקודות  ל ידיוזה ע ,מטמא בעיני ה' ח"ו לחביב בעיני ה'
  ובאחרים.בעצמו  ,זכות

ועניין רעואל כדכ' המכילתא הוא ריע וחבר  ,רעואלהרביעי 
על כן  ,שמנגד תמיד לעבודת ה' ,שונאוהוא כנגד  .ל-לא

והוא  .בהתחברות וחברות לצדיקים ולעבודת ה' ,הדרך היא
 .כריע וכחבר לו ,שהיהודי יראה תמיד את הצדיקים ותורת ה'

 ,יקים ותורת ה'... והצדל-ולי מה יקרו רעיך א ,כעניין שנאמר
ולהגיע  ,להתמודד עם השונא הגדולוהכח  יתנו לו את הדרך

  לשלמות בעבודת ה'.

, וענין חבר הוא התחברות וציוות בחינת צוותא .חברהחמישי 
ולשליחיו עושי דברו קדושים אשר בארץ המה,  לה' שיתחבר 

נקרע , אזי כי כאשר נכשל ונפל ,ושיידע כל יהודי באשר הוא
רק שיעשה כעניין ה' חבל נחלתו,  ,לבין ה' החבל המקשר בינו

החבל  התוצאה שו, מחבר מחדש את החבל וקושרהרי  ,תשובה
וזהו העבודה שכנגד  ,הרי הוא קרוב יותר לה'ואז מתקצר 

שכל פעם שנכשלים ונופלים מתחברים מחדש ביתר  ,מכשולה
  קרוב וביתר אהבה וחבה.

ה יטהפלועניין פוטיאל כדכ' המכילתא הוא  ,פוטיאלהששי 
הראותו תקפו, שעבודת היצר ב ,והוא .מכל עבודה זרה

 , עניינו על מנתאבןבחינת  ועושר כבוד מלכותו חזקו, גבורתו
, יירתע מעבודת ה' ויתייאש שהיהודי הרואה תוקף זה



 מהעבודה ומכל מאמץ בעבודת ה', וכשנגדו הוא שהיהודי
 ,אשר רואה אדם חזק למולוכעניין והוא  .מתאמץ ביתר שאת

וכעניין שראו הפלישתים את  ,הרי הוא משקיע את כל כוחותיו
כך היהודי  .אזי התחזקו ביותר ונצחו ,ארון ה' בא למלחמה

 אאל ואל ירך לבבו, אל ייכנע ,כשרואה את חזקו של היצר
ויפלוט את היצר והעבודה הזרה  ,קח את כל כוחותיויההיפך י

  אשר לא לה' המה בחינת פוטיאל.

תן מנוחה ישון קנאה והוא שיקנא תמיד ולא ימל ,קניהשביעי 
דעו כי היצר מוצפן אצלו וכי בי צפוניה דוהוא כנג ,לעצמו
אף ביום ובכל מעשיו,  בשכבו ובקומו בקרבו עמו שוכן ,תמיד

על כן ילבש קנאה חמת גבר ויקנא  ,המיתה נמצא כביום הלידה
וכך  ,מו כדרך המקנאים לה'צלמי שבראו ולא יתן מנוחה לע

  ה מן הארץ. יזכה להעביר רוח טומא

בלבנו טע תורתנו ואהבתו ייזכנו ה' לעבדו בלבב שלם ל
  ליראתו כל הימים ולקבל פני משיח צדקנו אכי"ר.

  שבת שלום 

        יוסף בן דוד


