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פרשת יתרו
הפרשה שלנו מדברת על מתן תורה אבל שם הפרשה הוא דווקא יתרו. 

יתרו היה מנהיג גוי שאמנם התקרב לישראל, אבל שהפרשה כולה תישא את שמו?

הזה  השם  מתאים  כמה  עד  להבין  נוכל  תורה  במתן  בעולם  התחדש  מה  כשנבין 

לפרשה.

לבין  הרוחניות   / הקדושה  בין  מוחלטת  בהפרדה  הפריד  ה'  תורה  מתן  ליום  עד 

פרשיות  את  קלף  על  כותב  היה  למשל  אבינו  אברהם  אם  כלומר,  הגשמי.  העולם 

התפילין ומייצר תפילין מעור בהמה... לא הייתה שום קדושה בחפצים אלו, אברהם 

אבינו התפלל לה' והתחבר לקדושתו והכל ברוחניות, אבל הקדושה לא התחברה 

לעולם, העולם נשאר גשמי, מסתיר על האלוקות, כפי שהיה.

הקדושה  בין  לחבר  האפשרות  את  ויצר  הזו,  החלוקה  את  ה'  ביטל   – תורה  במתן 

והעולם, כך שהתפילין שלנו הם קדושות! הספר תורה שגם הוא כתוב על עור בהמה 

גשמית ומחובר ל'עצי חיים' גשמיים הופך להיות חפץ של קדושה! כך גם המעיל 

של ספר התורה ואפילו הארון של ספר התורה הופכים להיות קדושים!

כשאנו  כן,  כן,  לקדושה,   – גשמי  חפץ  להפוך  הכח  את  אחד  לכל  נותן  תורה  מתן 

מברכים על הלחם לפני האכילה, אנו מכריזים שהלחם הזה, שאנו עמלנו עליו, עשוי 

מחיטה שגידלנו, קצרנו וטחנו לקמח, אפינו בתנור... מגיע ושייך לה', אנו אוכלים 

אותו בכדי שיהיה לנו כח לעשות עוד מצוות – ומעלים אותו לקדושה. 

סיני  הר  על  ה'  ירד  שופר,  וקול  ברקים  בקולות,  תורה,  במתן  לנו  ניתן  הזה  הכח 

וחיבר בין הרוחניות והגשמיות.

– שהם  גשמיים  דברים  להשיג  רצונם  שכל  הבהמית,  והנפש  הגוף  על  מרמז  יתרו 

דברים מיותרים. ובכל יהודי נמצא ה'יתרו' הזה, שמנסה לפעול על היהודי שיתעניין 

בדברים גשמיים וחומריים.

אם היהודי מחליט, שצריכים לנצל את ה'יתרו' שבתוכו לדברים רוחניים ולקדושה, 

כמו שהיה עם יתרו, שקודם היה עובד עבודה זרה, ועבד כל עבודה זרה שבעולם, 

ואחר כך השתנה מהקצה לקצה והודה ש "גדול ה' מכל האלוקים" – אז יהיה לו קל 

הרבה יותר ללמוד תורה ולקיים מצוות, כי גם הנפש הבהמית עוזרת לו.

ודבר זה אפשרי לכל יהודי, כי התורה ניתנה לכל אחד ואחד מישראל בלי יוצא מן 

הכלל. והלוואי שנצליח לפעול על הנפש הבהמית שלנו, שגם לה יהיה הרצון לקיים 

תורה ומצוות, כמו רצון הנפש האלוקית, ועל ידי זה נצליח בהכל.

שבת שלום!

הסרטון מוקדש לזכות החיילת בצבאות ה‘ שטערנא שרה בת דבורה לאה 
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