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מבט לשבת פרשת יתרו התשע"ז מעובד עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

אמת ,באמת  -יש רק אחת !
הבה נדמיין לעצמנו שזה אכן קורה .כל ערוצי התקשורת בעולם ,מגישים בשידור מיוחד ,מיבזק
חדשותי סנסציוני שמותיר את כל האנושות בפה-פעור .לא ייאמן ! ראש הוותיקן ,האפיפיור ,הכריז
במיסת-הבוקר ,נוכח כל החשמנים וצאן מרעיתו ,שזו לו הפעם האחרונה שהוא משתתף במיסה הזו.
לא! הוא לא יוצא לפנסיה ,זה גם לא מטעמי בריאות או לחצים פוליטיים .הוא בריא לחלוטין בגופו
ובנפשו אבל הוא הגיע למסקנה וודאית ,שאמת ,באמת  -יש רק אחת ! לכן ,הוא בוחר באמת הזו -
ומחליט להתגייר ,להעתיק את מקום מושבו מהוותיקן ,ולעבור להתגורר בטבורו של עולם ,וללמוד
בישיבת אור-שמח בירושלים ,עיר הנצח של העם היהודי" .עתה ידעתי" ! הוא הכריז  -והעולם כולו
היה עוצר את נשימתו...
זה נשמע דמיוני ,משולל הגיון והזוי?  -לא בדיוק ! עובדה ! משהו בדומה היה כבר לפני יותר
משלושת אלפים שנים .אישיות מכובדת ,רמת-דרג ,כריזמטית ,כומר בעל שם עולמי ,הבקיא בכל סוגי
הלחשים ,האלילים והעבודות הזרות והמוזרות בעולם ,פרופסור כבוד בכל תחומי המאגיה ,ובנוסף,
יועצו האישי של פרעה .פתאום קם אדם כזה בבוקר ,שמו יתרו ,כהן מדיין ,שהיו לו שמות רבים ופנים
רבות ועיסוקים מוזרים שעסק בהם בהנאה רבה וקיבל עבורם לא מעט ...לפתע "וישמע יתרו",הוא
מתנער מהכל ,קם ומכריז "עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוקים" ! עושה תפנית של מאה ושמונים
מעלות  -ומתגייר ! התפנית הגדולה הזאת מזכה אותו בכל הקופה  -על שמו נקראת הפרשה הכי-
הכי חשובה בתורה.
למה? ככה! כי מגיע לו .המעשה הזה שלו דורש אומץ עילאי .ההכרזה שלו הפכה את העולם .ננסה
לדמיין איך הרגישו והגיבו כל אלפי מאמיניו .הוא הרעיד את כולם .ההכרה שלו במציאות בורא אחד,
כל יכול ,המשגיח ,המחליט ,הממית והמחיה ,מכוחו ומרצונו את כל ברואיו ,חי ,צומח ודומם ,כך
שכל הבריאה נכפפת לו ,יתוש קטנטנן כמו ים ענק  -בזה הודה יתרו בריש גלי .הוא שמע ,כמו כולם,
על הניסים הגדולים שאירעו לישראל ,על המכות ,ועל הבאר המפכה תמיד ועל ים-סוף ועל נצחון
ישראל במלחמתם בעמלק  -עזב את כל עיסוקיו האליליים ובא והודה במילים פשוטות המובנות לכל
נפש  -יש א-ל-ו-ה-ים ! השמיעה שלו היתה בשני מובנים .שמיעה באוזן כפשוטה ,במהדורת
החדשות דאז ,אבל גם שמיעה במובן של "משמעת" ,הפנמה ,קבלת-עול ויישום .לכן זכה ששמו
יתחבר למעמד הנשגב בתולדות האנושות ועל שמו תקרא אחת הפרשות החשובות ביותר שעניינה -
מתן תורה .הכרזתו הדרמטית נתנה את אות הפתיחה לאירוע הקדוש והנשגב הזה .הוא העניק
לגיטימציה אמיתית לקדושה ,והצליח להפוך את החושך האלילי ששרר בעולם – לאור של קדושה
ממקור עליון אחד!
בכל אחד מאתנו יושב לו איזשהו "יתרו קטן" ,אותו חלק הגובר לפעמים ,כשבא לו ,לשלוט על הרוח.
חלק נהנתני גרידא ,חסר תועלת ,שדוחק בתירוצים מזוייפים עובדות ,עבודות ומטלות נעלות .אז אם
יתרו השכיל לשמוע נכון ולדבוק באמת ,גם האפיפיור כבר לא יפתיע  -ובמיוחד אנחנו ,מאמינים בני
מאמינים ,כל שכן !
נ עסוק בעיקר ,באהבת ישראל באמת ,באמונה ובבטחון בכח העליון ,נעשה ונצליח  -ונקרב את
ביאת המשיח !
שבת שלום ומבורך
דוד טל

