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 שליט"א מרדכי אלוןהרב                    
 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך  

 האור מתוך החושך -יתרו 
 בזכות יתרו -תורה בשלמות 

תחילת פרשת יתרו, הפרשה בה נקבל את התורה על הר סיני, 

משהו -עוסקת בדמות המיוחדת, המסתורית ואולי גם האפורה

 -של יתרו, חותן משה. אנחנו לא כל כך יודעים איך לסווג אותו 

האם הוא צדיק? דמות לחיקוי? את תמונתו אנחנו לא נוהגים 

יקים. הוא גר, כהן מדיין בסוכה בין תמונות האדמו"רים והצד

לשעבר. הוא זוכה שפרשת מתן תורה תיקרא על שמו, אבל 

כשמעמיקים מגלים שיש פה אף הרבה מעבר לזה. על אמירתו 

 -בפסוק 

י ִּֽ י כ ִּ ְעת ִּ ָָּ֣ה ָיַדַ֔ ל ה'ָג֥דֹול  ַעת  כ ָ ִ֑ים מִּ ֱאֹלהִּ  )שמות י"ח, י"א( ...ָהִּֽ

  -אומר הזוה"ק 

עילא ותתא, ולבתר כדין אסתלק קודשא בריך הוא ביקריה 

]תרגום: כשעלה הקב"ה בכבודו בעליונים  ...יהב אורייתא

 ובתחתונים, ו)רק( לאחר מכן נתן את התורה בשלימות[.

האם אנחנו מבינים מה כתוב פה? הזוהר בעצם אומר שהכרתו 

האיש שהיה כהן מדין ולא הניח עבוד זרה שלא הכיר  -של יתרו 

רשע, מהקבינט אותה, זה שהיה מיועציו של פרעה ה

התובנה שלו 'כי גדול ה' מכל האלהים', היא  -המצומצם שלו 

זו שמביאה את האפשרות בעולם שהקב"ה יכול היה לתת לנו 

 את התורה בשלמות!

 ברוך השם

דמות מורכבת היא דמותו של יתרו. יש לנו דמויות הרבה יותר 

 -עמלק, פרעה, בלעם, וכן מהצד השני  –קלות להגדרה ממנו 

משה, אהרן וכיו"ב. אז מי אתה יתרו? וכפי שאנחנו רגילים 

 מה אתה יתרו שבתוכי? -להעמיק בלימודנו 

 -על הפסוק 

ְך  ... ו  רָּ֣ ֶׁ֤ר  ה'ב ָ ה ֲאש ֶ ְרֹעִ֑ ַ ד פ  ָּ֣ י ַ ם ו מִּ יִּ ְצַרַ֖ ד מִּ ֥ י ַ ם מִּ יל ֶאְתֶכֶ֛ ֥ צ ִּ ר הִּ ֲאש ֶֶׁ֨

יל֙ ֶאת צ ִּ ַַ֖חת הִּ ַ ת  ם מִּ ם ַיד ָהָעַ֔ יִּ ְצָרִּֽ  )שמות י"ח, י'( .מִּ

                                                           
שמות נקראו לו, רעואל, יתר, יתרו,  "שבע -עי' רש"י בריש פר' יתרו  1

 חובב, חבר, קיני, פוטיאל".

 -אומרים דברי חז"ל 

תנא משום רבי פפייס גנאי הוא למשה וששים ריבוא שלא 

 )סנהדרין צ"ד.(אמרו ברוך עד שבא יתרו ואמר ברוך ה' 

נו, אז זכויות היוצרים על הביטוי השגור בפינו 'ברוך השם' מגיע 

האם קריעת ים סוף לא הכינה  -ליתרו, לא לנו. וצריך להבין 

'גדול ה' -מספיק את העולם למתן תורה? רק הכרת יתרו ש

מכל האלהים' היא ההכנה הראויה? ומה עם שירת הים 

ספקת האם אין היא אמירת הלל מ -שאמרו משה וכל ישראל 

לקב"ה? האם לא הספיקו כל הניסים שעשה משה עד כדי כך 

 -'ברוך ה''  -'גנאי הוא למשה' שאת הביטוי התמים הזה -ש

 אמר יתרו? 

 העיניים של המדינה

אבל זה לא רק זה, זה נמשך. המופע האחרון של יתרו במקרא 

יהיה בעוד כשנה, כאשר משה רבנו יצא עם עם ישראל 

בדרך לארץ ישראל, ואז כולם עומרים  ממרגלותיו של הר סיני

  -ומשה רבנו פונה לחותנו ואומר לו 

י ... ִּֽ ְך כ ִּ ְבנו  ָלַ֔ ֙נו ֙ ְוֵהַטָּ֣ ָ ת  ה אִּ ר ה' ְלָכֶׁ֤ ב ֶ ֹוב ַעל ד ִּ ל טַ֖ ָרֵאִּֽ ש ְ יָת ... יִּ ֥ ְוָהיִּ

ם יִּ נו  ְלֵעיָנִּֽ ַ֖  ל"א(-. )במדבר, י', כ"טל ָ

מו 'אתה תהיה העיניים שלנו', מפציר משה ביתרו! מצד שני, כ

שאמרנו, ב'קלפים של הצדיקים' של הילדים, תמונתו של יתרו 

 נפקדת... אז מי אתה יתרו? 

 וירא את הקיני

 -את הפתיחה שלנו נסיים בחברו משכבר הימים של יתרו 

בלעם. כן, שניהם, יחד עם איוב, היו כאמור יועציו של פרעה 

איך לכלות את בני ישראל. את  -לענייני 'בעיית היהודים' 

שת בלק כולנו זוכרים, אבל בואו וניזכר במילותיו מילותיו פר

האחרונות של בלעם. הוא מתנבא שם על הקיני, הלא הוא 

  -ואומר  1יתרו,

 "פתשה' יתרו שבת פרשת

 : השבתאת יציזמני כניסת ו
  18:02|  16:49 -ירושלים 

  18:04|  17:04 -תל אביב 

 18:02|  16:54 -חיפה 

 18:01|  17:01  - מגדלטבריה ו

 18:04|  17:05 -באר שבע 
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ְר֙א ֶאת ַלע  ַוי ַ ַ֖ ס ֶ ֥ים ב ַ ָך ְוש ִּ ֶבַ֔ ֹוש ָ ֹו ַוי ֹאַמִ֑ר ֵאיָת֙ן מִּֽ לַ֖ א ְמש ָ ָ֥ ש   י ַוי ִּ ינִַּ֔ ַהק ֵ

ךָ  ִּֽ נ ֶ ם. קִּ ֥י אִּ ה  כ ִּ ַ֖ ְהיֶ ִּֽ ן ַעדיִּ יִּ ר ָקִ֑ ֵעִּֽ ך ָ  ְלָבָּ֣ ִּֽ ב ֶ ש ְ ו ר ת ִּ ֥ )במדבר,  .ָמַ֖ה ַאש  

 כ"ב(.-כ"ד, כ"א

בקריאה ראשונה זה נשמע כמו כתב חידה, העברית הגבוהה 

והמסובכת הזו. הבנתי שהוא מתנבא על עם ישראל, על 

המשיח ולהבדיל על עמלק, אבל מה פתאום חשוב לבלעם 

התנבא על לדבר פה על הקיני?! רש"י מביא שם שבלעם 

מלחמתו העתידה של שאול בעמלק, והקיני היה שכנם 

  -והתרצה ללכת משם מפני אזהרתו של שאול 

וירא את הקיני. לפי שהיה קיני תקוע אצל עמלק, כענין 

הזכירו  )שמואל א, טו, י(שנאמר 'ויאמר שאול אל הקיני וגו'' 

אחר עמלק, נסתכל בגדולתם של בני יתרו, שנאמר בהם 

 )רש"י שם( .)דברי הימים א ב, נה(מעתים שוכתים' 'תרעתים ש

בלעם רואה אצל בני יתרו את גדולי העולם, גדולי הסנהדרין, 

 -שהינם מבני בניו של יתרו, ואומר לו 

 )שמות א, י(הלא אתה עמי היית בעצת הבה נתחכמה לו 

 )שם, רש"י( ועתה נתישבת באיתן ומעוז של ישראל.

  -'תראה איפה אתה ואיפה אני', אומר בלעם ליתרו, ומוסיף 

וגו'. אשריך שנתקעת לתוקף זה, שאינך  אם יהיה לבער קין

נטרד עוד מן העולם, כי אף אם אתה עתיד לגלות עם עשרת 

השבטים ותהיה לבער ממקום שנתישבת שם, מה בכך: עד 

מה אשור תשבך. עד היכן הוא מגלה אותך, שמא לחלח 

אין זה טרוד מן העולם, אלא טלטול ממקום למקום,  -וחבור 

 ותשוב עם שאר הגליות.

מקסימום תגלה  -'גם אם תצא לגלות עם עשרת השבטים 

לאשור, תטלטל קצת אמנם, אבל בסוף אתה תשוב למקומך 

עם שאר השבים והגולים ולא תטרד מן העולם לנצח. אני, 

גהינום ויורד לבאר בלעם, מסיים קדנציה, יורד מהעולם, 'יורש 

אתה נשאר לנצח. אתה מחובר  -שחת', ואילו אתה חברי 

 אתה הנצח'. -לנצח. גם אם תגלה גלות אחר גלות 

 נקודה נמוכה ועלומה

עד כאן ההקדמה וכעת ננסה לענות על השאלות ששאלנו 

ולהיכנס לעומק דמותו של יתרו. דווקא בגלל שיתרו מגיע 

הכנה מופלאה למתן תורה  באה על ידו -ממקום כל כך רחוק 

שלא באה אפילו בקריעת ים סוף. חז"ל אומרים על יתרו שלא 

הוא הכיר כל אלילות, כל  2הייתה עבודה זרה שהוא לא הכיר.

כוח חיצוני, כל חכמה, ועכשיו עם גיורו הוא מקבל את השם 

'הכל זה אך ורק  -יתרו, יתר. הוא מייתר את הכל ואומר 

 יש רק הקב"ה'. -ות. בעצם אמצעיים, ניסיונות, סיב

מה מתרחש בעולם במתן תורה הוא שירדו עליונים לתחתונים, 

הפסוק אומר  -ותחתונים יעלו אל העליונים. בסגנון אחר 

 -שהקב"ה גזר כי 

                                                           
מלמד שהיה מכיר בכל ' -)ע"פ המכילתא( עי' רש"י שמות י"ח, י"א  2

 '.עבודת אלילים שלא עבדה עבודת אלילים שבעולם, שלא הניח

ם לַ  ַָׁ֭מיִּ ם ש ָ יִּ ַמָּ֣ ָ ְבֵני' ה-ַהש   ֶרץ ָנתַ֥ן לִּ ָהָאָ֗ ם ְוְ֝  )תהילים קט"ו, ט"ז( .ָאָדִּֽ

ברורה ולא היתה כל אפשרות עד מתן תורה החלוקה הזו היתה 

לחיבור בין עליון לתחתון. רק אז, במעמד הר סיני, בא הקב"ה 

ירד אל הר סיני ומשה עלה אל האלקים. קריעת ים סוף היתה 

אנחנו  -נקודת השיא בהכנה שעם ישראל יכול היה לעשות 

נכנסנו לים ועוררנו מלמטה את הכוח האלוקי שקורע את הים. 

ם נקודה חסרה בגלל מעלתנו; אנחנו, אבל בכל זאת היתה ש

עם ישראל, ב"ה לא היינו במצב רוחני נמוך כל כך, אבל כן 

היתה נקודה פנימית ועמוקה תחתונה ונמוכה יותר שקיננה 

ועדיין לא התבררה, עדיין  -בתוכי, שאפילו לא היינו מודעים לה 

לא התעלתה. כך, מצרים, המיצרים שלנו, שמסמלים את שיא 

אך לא התבררו, הם  -נמיכות, מתו בקריעת הים הטומאה וה

לא באמת הזדככו. יתרו, שהכיר כל עבודה זרה בעולם, מביא 

איתו עכשיו את שיא הנמיכות, ודווקא הוא מהכי הכי למטה 

יכול להרים את המציאות כולה, גם המקומות היותר נמוכים 

שבי שלא היו גלויים לי קודם לכן, ובכך הוא מכשיר את הכוח 

ה של הכי תחתון לעלות אל העליון, ושל העליון לחדור הז

לתוכי, גם למקומות הכי נמוכים, חשוכים ותחתונים. למקומות 

היותר 'מיותרים', אומרים פרשנים על השם יתרו, גם לנקודות 

היתרות ומיותרות שכל כך קשה לי לצאת מהם, וכאשר יתרו 

מר אומר מניח את כל העבודות הזרות בעולם ובא הוא בעצם או

'אני מכיר את כל הכוחות, וכולם אינם אלא אמצעיים, אין  -

שום כח בעולם שיש לו מציאות עצמית, הכל זה רק ניסיונות 

 של להכניס את האלוקות לחלק הכי תחתון שבי'.

'גנאי הוא למשה ולשישים רבוא' שלא -אמרנו בשם חז"ל ש

ילה אמרו 'ברוך ה' אשר הוציא'. בתורת החסידות מוסבר שהמ

'ברוך' משמעותה היא להבריך את הענף ולהמשיכו למטה, 

לתוך הקרקע, למקומות הכי נמוכים, למקומות שאינם גלוים 

על פני השטח. בקריעת ים סוף הכנו אנחנו את הקרקע כדי 

שיתרו ישמע ויבוא, כדי שהיתרו שבתוכנו, שלפעמים עוד 

מצליח למצוא נקודה שמשתלטת עליו ולא מאפשרת לאלוקות 

 שגם הוא יגיד ש'גדול ה' מכל האלוקים'. -לחדור אותה 

 יתרון האור מן החושך

כשיעמדו ישראל לעזוב את הר סיני בדרכם לארץ ישראל יאמר 

כל מתן  -'והיית לנו לעיניים'. זה דבר מופלא  -משה ליתרו 

לים בזיכוך ובבירור ועתורה הוא בעצם פעולה שאנחנו פ

למצרים ואת כל הניסיונות, ויש שבשבילו עברנו את הירידה 

נקודות שהן כל כך נמוכות עד שאנחנו אפילו זכאים שלא 

להיכנס אליהן, אבל בגלל שהן בכל זאת קיימות לפעמים הן 

 -משתלטות עלינו. לכן בא יתרו והוא זה שמביא את 

ן ֹור מִּ ךְ  יְת֥רֹון ָהאַ֖ ש ֶ  )קהלת ב', י"ג( ַהֹחִּֽ

מביאים את משמעות  דווקא מתוך החושך. בספרים הקדושים

אמירתו של קהלת שיתרון החכמה מן הסכלות הוא כיתרון 
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האור הבא מתוך החושך, שהכוונה היא שכאשר האור מאיר 

מתוך החושך יוצא אור אחר לגמרי, אור אינסופי. זה לא רק 

לבטל את מצרים אבל יחד עם זאת היא ממשיכה לקנן בתוכי 

להגיע אליו, אלא  באיזה מקום אפל ואחורי שאין לי אפשרות

לאפשר את הכניסה של יתרו אלינו. לכן רש"י פותח את 

  -הפרשה ואומר 

וישמע יתרו. מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת 

 עמלק.

לכאורה היה  - 3הרבי מליובאוויטש זיע"א מדייק ושואל כאן

צריך להיות כתוב ברש"י שיתרו שמע על קריעת ים סוף ועל 

עמלק או על מפלת עמלק, ומדוע רש"י כותב  ניצחון ישראל על

יתרו שמע 'קריעת  -'ומלחמת עמלק'?, ועונה הרבי כל כך יפה 

ים סוף', כלומר הוא הבין שאיחוד העליון והתחתון כבר אפשרי, 

והוא הבין שגם לאחר  -אבל אז הוא שמע את 'מלחמת עמלק' 

קריעת ים סוף עדיין יש לעמלק עוד כח לבוא ולהילחם בי, 

עדיין אנחנו נמצאים במלחמה ואנחנו מודעים לכך שהיא עוד ש

ואז הוא הבין שיש לו תפקיד לבוא ולעזור לנו  -לא נסתיימה 

במלחמה הזו, דווקא הוא שבא מהמקום הנמוך ביותר של כהן 

 'והיית לנו לעיניים'. -מדין. לכן אומר לו משה 

 נקודות חיכוך

יתרו, זה שמנסה שאלנו על בלעם, חברו הקרוב לשעבר של 

כל הזמן לנתק בין ישראל לבוראם, למצוא את הרגע הזה שבו 

ומתנתק מהם והם ממנו לשבריר שניה  4זועם הקב"ה בכל יום

והוא לא מצליח, אך אז בסוף דבריו הוא מסתכל על הקיני, על  -

בני בניו של יתרו, הגרים שבאים מיתרו, שמביאים לנו את 

מטה, כמו רבי מאיר שמגיע הכוחות המיוחדים שלהם מהכי ל

מנירון קיסר, הגרים שביקש משה רבנו לצרף. נכון, לפעמים 

זה מייצר נקודות חיכוך קשות, ערב רב, שקשה להתמודד 

איתם, אבל הניסיונות שבאים אחרי ים סוף, הידיעה שגם אחרי 

קריעת ים סוף עדיין יש בי מלחמה פנימית עם העמלק, עוד יש 

ידיעה הזו היא זו שמביאה את היתרו שבי ה -ניסיונות ויש מרה 

 הנה.

 נפילה שמביאה לאור גדול

מצד אחד זו נפילה, אבל דווקא הנפילה הזו מעוררת את  -נכון 

'לעומת זה', את הנקודה -אותה נקודה הכי נמוכה, שמכונה ה

של כהן מדין, כדי שעוד חושך יתברר ועוד אור יופיע מתוכו. 

 זוהי המציאות ה'יתרו'אית. 

מרנו בתחילת הדברים שיתרו לא מופיע בסט תמונות א

הצדיקים האולטימטיביים שלנו, הוא ה'יתרון האור מן החושך', 

שאנחנו עצמנו חווים כשאנחנו אמיתיים עם עצמנו, והוא מה 

שמזכך אותנו ומרומם אותנו, ומביא אותנו לנקודות הקשות 

 ומהן מאיר אור גדול.

ךְ  ש ֶ ֹחַ֔ ים ב ַ ָּ֣ ֹול ָהָע֙ם ַהֹהְלכִּ דִ֑ ֹור ג ָ ו  אָּ֣   )ישעיהו ט', א'( .ָראַ֖
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וזו היא  .מחמשת רבוא ושמונת אלפים ושמנה מאות ושמנים ושמנה בשעה

 דכתיב ביה ,ואין כל בריה יכולה לכוין אותה שעה חוץ מבלעם הרשע ,רגע
מלמד שהיה יודע לכוין אותה שעה  ... 'ויודע דעת עליון( 'במדבר כד, טז)

  '.שהקב"ה כועס בה
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