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ְתרֹו  א יח ְשַמע יִּ ְדָין ֹחֵתן  התשובהסוד השמיעה בבינה ובה ַויִּ ה  נח״ת אותיותֹכֵהן מִּ , קיןיתרו הוא גלגול ֹמשֶׁ

ר יסודֵאת ָכל  הבלומשה הוא גלגול  ה  בינה ֲאשֶׁ ים ְלֹמשֶׁ ְשָרֵאל  דעתָעָשה ֱאֹלהִּ  ז״א שהואתפארת ּוְליִּ
י  ם המלכותשראל שהיא ינסת כנוטריקון ַעּמֹו כִּ ְצָריִּ ּמִּ ְשָרֵאל מִּ ת יִּ יא ְידָוד אֶׁ כאן יתרו מזכיר שם הוי״ה,  הֹוצִּ

ה  ב׃ וזוכה לחזור בתשובה ְתרֹו ֹחֵתן ֹמשֶׁ ַקח יִּ ת  כי יתרו עשה תשובה –ולא נזכר כהן מדין ַויִּ ֹפָרה ֵאשֶׁ ת צִּ אֶׁ
יָה׃  ּלּוחֶׁ ה ַאַחר שִּ י  גֹמשֶׁ יתִּ י ָאַמר ֵגר ָהיִּ ָחד ֵגְרֹשם כִּ ר ֵשם ָהאֶׁ יָה ֲאשֶׁ ְוֵאת ְשֵני ָבנֶׁ

ָיה׃  ץ ָנְכרִּ רֶׁ י ֱאֹלֵהי אָ  דְבאֶׁ ר כִּ זֶׁ יעֶׁ ָחד ֱאלִּ ב ַפְרֹעהְוֵשם ָהאֶׁ רֶׁ י ֵמחֶׁ ֵלנִּ י ַוַיצִּ ְזרִּ י ְבעֶׁ  בִּ

ל  ה׃ כשגילו דותן ואבירם על דבר המצרי ה אֶׁ ל ֹמשֶׁ ְשּתֹו אֶׁ ה ּוָבָניו ְואִּ ְתרֹו ֹחֵתן ֹמשֶׁ ַוָיבֹא יִּ
ים׃  ר הּוא ֹחנֶׁה ָשם ַהר ָהֱאֹלהִּ ְדָבר ֲאשֶׁ ה  וַהּמִּ ל ֹמשֶׁ ר אֶׁ י אֲ ַויֹאמֶׁ ְנָך חֹ נִּ ְתרֹו יִּ תֶׁ

ָּמּה׃  הבלומשה הוא גלגול  קין, שהרי יתרו הוא גלגול אח״יראשי תיבות  יָה עִּ ְשְּתָך ּוְשֵני ָבנֶׁ יָך ְואִּ  זָבא ֵאלֶׁ
ְשַּתח ְקַראת ֹחְתנֹו ַויִּ ה לִּ שַ  ּוַוֵיֵצא ֹמשֶׁ רכה ביחוד ישהוא נוטריקון יב״ק גימטרייה וק״ו סופי תיבות  ֹול קַויִּ

יש ְלֵרֵעהּו ְלָשלֹום דושה, שזו היתה המטרה להתשחוות והנשיקה ק ְשֲאלּו אִּ , וכשמתעורר היסוד ָשלֹום נקראהיסוד ַויִּ

ה לְ  ח׃ המלכותשהיא סוד  ַוָיֹבאּו ָהֹאֱהָלה מיד מבקש להזדווג עם המלכות ולכן: ֹחְתנֹו ֵאת ָכל ַוְיַסֵפר ֹמשֶׁ
ְשָרֵאל  ם ַעל אֹוֹדת יִּ ְצַריִּ ר ָעָשה ְידָוד ְלַפְרֹעה ּוְלמִּ אף על פי שיתרו כבר יודע, כדי שדרך הסיפור ֲאשֶׁ

למול את , וכל שכן יתרו יצטרך לקבל עליו יכשיר נשמתו של יתרו שתהיה ראויה להתקרב אל הקדושה על ידי האורות של הסיפור
שדיבר עימו תחילה כדי להכינו הקב״ה לאברהם אבינו , ולכן היה צריך הכנה מצד הקדושה... כמו שעשה זקןרו אדם , וזה קשה כי יתעצמו

שממנה כל היגיעות, והיא היתה רודפת  הס״אסוד ֵאת ָכל ַהְּתָלָאה  על ידי האורות של הקדושה, ואחר כך ציווהו על המילה

זה לעומת זה עשה בסוד  –אמ״ת גימטריה  ַהְּתָלָאהאחרי ישראל לערבב את תיקונם ולמנוע גילוי האמת בעולם על ידי מתן תורה... 
א מידתו של הי אמת... וזה כדי להרבות שכרם של ישראל בהתגברותם על כל המונעים, ולכן מלחמת עמלק קודם מתן תורה... ההאלקים

את פרי הערמון ניתן לאכול  –״ ויקח לו יעקב מקל לבנה לח ולוז וערמון״, וביעקב נרמז העניין ב: ״תיתן אמת ליעקביעקב אבינו, שכתוב: ״
, ומחשוף הלבן רומז אל גילוי האמת!!! התלאה קודמת אל האמת, בסוד ואחר שיעקב הסיר הקליפה זכה לפרירק לאחר הסרת הקליפה, 

ֵלם ְידָוד׃  הקודמת לפרי הקליפה ְך ַוַיצִּ רֶׁ ר ְמָצָאַתם ַבדֶׁ ְתרֹו ַעל ָכל ַהּטֹוָבה  טֲאשֶׁ ַחְד יִּ ַויִּ
ר עָ  ם׃ ֲאשֶׁ ְצָריִּ ַיד מִּ ילֹו מִּ צִּ ר הִּ ְשָרֵאל ֲאשֶׁ ְתרֹו ָברּוְך ְידָוד  יָשה ְידָוד ְליִּ ר יִּ ַויֹאמֶׁ

ַּתַחת ַיד  ת ָהָעם מִּ יל אֶׁ צִּ ר הִּ ַיד ַפְרֹעה ֲאשֶׁ ם ּומִּ ְצַריִּ ַיד מִּ ם מִּ ְתכֶׁ יל אֶׁ צִּ ר הִּ ֲאשֶׁ
ם׃  ְצָריִּ י  יאמִּ , ומיד חביבותומפני  – חובב, ולכן נקרא ה שנכנע אל הקדושההכהן של הקליפיתרו הוא סוד ַעָּתה ָיַדְעּתִּ

ים  כשבירך נדבק, והרגיש בדבקותו בתוספת ידיעה ָכל ָהֱאֹלהִּ י ָגדֹול ְידָוד מִּ , כי שם אלקיםהוא אחד משמות  גדולכִּ

להכנס ולהתפשט, בוודאי שדוחה את הקטנות למטה  הגדלותהוי״ה הוא בחינת הגדול, ושם אלקים הוא בחינת הקטנות, וכאשר מתעורר 
, מה שאין כן אלקים קדושים נוקבא דתהומא רבהשהם סוד אלקים קדושים, וכל שכן שנדחים אלקים אחרים היונקים מהם, שיורדים עד 

ם׃  חס ושלום שנדחים למטה ממקום אחיזתם אבל עדיין נשארים בקדושה ר ָזדּו ֲעֵליהֶׁ י ַבָדָבר ֲאשֶׁ ַקח  יבכִּ ַויִּ
ים  ים ֵלאֹלהִּ ה ֹעָלה ּוְזָבחִּ ְתרֹו ֹחֵתן ֹמשֶׁ יתרו נדבק בשם הוי״ה, וזבח לשם אלקים בעצת משה, וזאת כדי יִּ

לקים שהיא סוד להעלות את המלכות שהיא סוד נפש הגר ושם אלוקים, שתעלה על ידו ותזדווג עם ז״א בעלה... הלקחיה היתה לצורך שם א
המלכות, אבל הזביחה היתה לשם הוי״ה שהוא דבקותו, והתיקון הזה היה צריך ליתרו כדי לקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, לכן: ״עלה 

 ראשי תיבות עו״ל!!! וגם יתרו צריך לתקן את שורשו, כי יתרו משורש קין שהוא עטרת הגבורה ששם שם אלקים, ועל ידו –וזבחים לאלקים״ 
את פרעה ואת יתרו, פרעה נכנע  –שהטוב של קין חזר אל הקדושה!!! והיתה שמחה גדולה לשכינה שהכניעה מלך וכהן  –קי״ן נעשה נק״י 

ְפֵני  בעל כורחו, ויתרו נכנע ברצונו ה לִּ ם ֹחֵתן ֹמשֶׁ ם עִּ חֶׁ ֱאָכל לֶׁ ְשָרֵאל לֶׁ ְקֵני יִּ ַוָיבֹא ַאֲהֹרן ְוֹכל זִּ
ים מתוך שהמלכות באה להזדווג עם ז״א בעלה, עשו סעודת מצוה, בין לשמחתה של השכינה ובין לתיקונו של הגר החשוב...  ָהֱאֹלהִּ

לרמוז על הייחוד הקדוש של הוי״ה  –ועיקר הסעודה היתה לשמחתה של השכינה שהיא סוד שם אלקים, וכתוב האלהי״ם בתוספת ה׳ 
בין המסובים, כי משה היה עומד ומשמש לפניהם, כדוגמת הז״א שהיה מוריד את  ואדנ״י שבגימטרייה האלהי״ם... משה לא מוזכר

 ׃ההשפעות אל הנוקבא... דרגות הזכר בעמידה ודרגות הנוקבא בישיבה, לכן משה עומד והם יושבים
 . גדולה הכנסת אורחים כקבלת פני השכינה   מכאן לומדים: 
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