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 שמות פרק יח 
 ְיקָֹוק הִציא ִ�י ַע!  ְלִיְ�ָרֵאל ְלמֶֹ	ה ֱאלִֹהי� ָעָ�ה ֲאֶ	ר ָ�ל ֵאת מֶֹ	ה חֵֹת� ִמְדָי� כֵֹה� ִיְתר ַוִ�ְ	ַמע) א(

 ָבֶניָה ְ	ֵני ְוֵאת) ג( :ִ	( ֶחיָה )ַחר מֶֹ	ה ֵאֶ	ת ִצ'ָֹרה ֶאת מֶֹ	ה חֵֹת� ִיְתר ַוִ�ַ&ח) ב( :ִמִ!ְצָרִי� ָרֵאלִיְ� ֶאת
 ֶעְזִריְ/ -ִבי ֱאלֵֹהי ִ�י ֱאִליֶעֶזר ָהֶאָחד ְוֵ	�) ד( :ָנְכִרָ�ה ְ/ֶאֶר. ָהִייִתי ֵ,ר -ַמר ִ�י ֵ,ְר	ֹ� ָהֶאָחד ֵ	� ֲאֶ	ר

 ַהר ָ	� חֶֹנה ה א ֲאֶ	ר ַהִ!ְדָ/ר ֶאל מֶֹ	ה ֶאל ְוִאְ	2  ָבָניו מֶֹ	ה חֵֹת� ִיְתר ַוָ�בֹא) ה( :ַ'ְרעֹה ֵמֶחֶרב ַוַ�1ִֵלִני
� ִלְקַראת מֶֹ	ה ַוֵ�ֵצא) ז( :4ִעָ! ָבֶניָה  ְ	ֵני ְוִאְ	3ָ2ְ ֵאֶלי3ָ ָ/א ִיְתר חֶֹתְנ3ָ ֲאִני מֶֹ	ה ֶאל ַו�ֹאֶמר) ו( :ָהֱאלִֹהי

� ְלֵרֵעה  ִאי	 ַוִ�ְ	ֲאל  ל ַוִ�5ַק ַוִ�ְ	2ַח  חְֹתנ ֲאֶ	ר ָ�ל ֵאת ְלחְֹתנ מֶֹ	ה ַוְיַסֵ'ר) ח( :ָהאֱֹהָלה ַוָ�בֹא  ְלָ	ל
 :ְיקָֹוק ַוַ�1ִֵל� ַ/8ֶֶר3ְ ְמָצ-ַת� ֲאֶ	ר ָל-הַה2ְ ָ�ל ֵאת ִיְ�ָרֵאל אדֹת ַעל  ְלִמְצַרִי� ְלַפְרעֹה ְיקָֹוק ָעָ�ה

 :ִמְצָרִי� ִמַ�ד ִה1ִיל ֲאֶ	ר ְלִיְ�ָרֵאל ְיקָֹוק ָעָ�ה ֲאֶ	ר ַה:ָבה ָ�ל ַעל ִיְתר ַוִ�ַח8ְ) ט(
 

 י"רש
 קריעת, ובא שמע שמועה מה ; יתרו וישמע) א(

� ונקרא שמות שבע ; יתרו :עמלק ומלחמת סו< י
. פוטיאל, קיני, חבר, חובב, יתרו, יתר, רעואל לו

 פסוק להל� (בתורה אחת פרשה שיתר ש� על, יתר
 המצות וקיי� לכשנתגייר יתרו. תחזה ואתה) כא

 את שחבב חובב. שמו על אחת אות לו הוסיפו
) יא ד שופטי� (שנאמר, יתרו הוא וחובב. התורה

 אביו רעואל אומרי� ויש. משה חות� חובב מבני
) יח ב שמות (אומר הוא ומה, היה יתרו של

 קורי� שהתינוקות, אביה� רעואל אל ותבאנה
 היה כא� ; משה חת	 :בספרי. אבא אביה� לאבי
 היה ולשעבר המל3 חות� אני, במשה מתכבד יתרו
) יח ד שמות (שנאמר, בחמיו הגדולה תולה משה
 שקול ; ולישראל למשה :חותנו יתר אל וישב
 לה� ; עשה אשר כל את :לישרא כל כנגד משה

 ; 'וגו' ה הוציא כי :ובעמלק ובבאר המ� בירידת
 לו כשאמר ; שלוחיה אחר) ב( :כול� על גדולה זו

 ש�(, מצרימה שוב ל3) יט ד שמות (במדי� ה"הקב
 אהר� ויצא' גו בניו ואת אשתו את משה ויקח) כ

 לו אמר. האלהי� בהר ויפגשהו) כז ש�(, לקראתו
  שנשאתי אשתי היא זו לו אמר. הללו ה� מי

 ם "רשב
 פרעה הזיקו שלא ; למשה אלהי� עשה אשר) א(

 לישראל ועשה ועבדיו פרעה בעיני' הק ושגידלו
� לאחר ; שילוחיה אחר) ב( :ידו על ניסי

 שלא] י"אעפ [ממצרי� משה ושילחה שהחזירה
 ויש. חמיו לבית שהחזיר� עכשיו עד ראינו

� ויתנה' כדכת נדוניתה לה שלח כ� ואחרי מפרשי
� מצינו שלא, פשט הוא ונראה. פרעה לבת שילוחי
 לה יתרו ששלחה קוד� אלא זה בעניי� מקראות

 פרשת אחרי למעלה לכתוב לו היה במדבר ולבניה
� אצל ושילחה משה חזר כ3 ואחר "למולות דמי
 אחר. כנע� אבי הוא וח� דוגמת" ולבניה לה אביה

 אחר שפירשתי וכמו תטהר ואחר כמו, שילוחיה
 ; ויאמר) ו( :נוגני� אחר שרי� קדמו, בסב3 נאחז
 התלאה) ז( :יתרו חותנ3 אני משה אל יתרו שליח
 ובשר ומ� מי�, פרעה רדיפת ; בדר� מצאת� אשר
 עוז כמו, חדה מגזרת ; ויחד) ט( :'הק לה� שנת�

 שמגזרת ת"כפ ד"בג של תיבות כל כדי�, וחדוה
 מ�, ב3וי בכה מ�, דגשי� שסופ� פעל למד חטופי
 שסופ� [ליפת אלהי� יפת, לבי בסתר ויפת פתה
 :וישב שבה מ�, דבריו כל תוס< אל] כמו דגש

 
 מצטערי� אנו הראשוני� על לו אמר. למצרי� לו אמר. מוליכ� אתה והיכ� לו אמר. בני ואלו במדי�
 מחרב יויצלנ) ד( :לה והלכה בניה שני נטלה, אבי3 בית אל לכי לה אמר. עליה� להוסי< בא ואתה
) ה( :שיש של כעמוד צוארו נעשה, משה את להרוג ובקש המצרי דבר על ואביר� דת� כשגילו ; פרעה

 של בכבודו יושב שהיה, הכתוב דבר יתרו של בשבחו אלא, היו שבמדבר יודעי� אנו א< ; המדבר אל
� :שליח ידי לע ; משה אל ויאמר) ו( :תורה דברי לשמוע, תהו מקו�, המדבר אל לצאת לבו ונדבו עול
 בגי� צא אשת3 בגי� יוצא אתה אי� וא�, אשת3 בגי� צא בגיני יוצא אתה אי� א� ; 'וגו יתרו חתנ� אני
 נדב אהר� יצא משה שיצא כיו�, שעה באותה יתרו נתכבד גדול כבוד ; משה ויצא) ז( :בניה שני

, למי השתחוה מי ודעי איני ; לו וישק וישתחו :יצא ולא יוצאי� אלו את שראה הוא ומי, ואביהוא
 ויספר) ח( :משה והאיש) ג יב במדבר (שנאמר, משה זה, איש הקרוי מי, לרעהו איש אומר כשהוא
 ד"למ ; התלאה :עמלק ושל הי� שעל ; התלאה כל את :לתורה לקרבו לבו את למשו3 ; לחתנו משה

, תקומה, תנופה, רומהת וכ�, לפרקי� ממנו הנופל ויסוד תיקו� הוא ו"והתי התיבה של היסוד מ� <"אל
 איבוד על מיצר, חדודי� חדודי� בשרו נעשה ומדרשו פשוטו זהו, יתרו וישמח ; יתרו ויחד) ט( :תנואה
� המ� טובת ; הטובה כל על :באפיה ארמאה תבזי לא דרי עשרה עד גיורא אינשי דאמרי היינו, מצרי
 שהיתה, ממצרי� לברוח יכול עבד ההי לא עכשיו עד, מצרי� מיד הצילו אשר כול� ועל. והתורה והבאר
 :רבוא ששי� יצאו ואלו, מסוגרת האר.
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 שמות פרק יב פסוק לח 

� ִמְקֶנה  ָבָקר ְוצֹא� ִא2ָ� ָעָלה ַרב ֵעֶרב ְוַג
 : ְמאֹד ָ�ֵבד

 

 י"רש
 :גרי� לש אומות תערובות ; רב ערב

 אונקלוס
 ותורי וענא עמהו� סליקו סגיאי� נוכראי� וא<

 :לחדא סגי בעירא
 

 
 במדבר פרק יא פסוק ד 

> Dר ְוָהאַסְפס	ֲאֶ ב  2ֲַאָוה ִהְת)   ְ/ִקְר/ D	�ְָב�  ַו�ַוִ ��ר ַיֲאִכֵלנ  ִמי ַו�ֹאְמר  ִיְ�ָרֵאל ְ/ֵני ַ,ָ/ָ : 
  

 ם הלכות איסורי ביאה פרק יג הלכה טו "רמב
 שמא שלמה ובימי, חזרו הפחד מ� שמא דוד בימי, ושלמה דוד ימי כל גרי� די� בית קבלו לא לפיכ3
 מהבלי דבר בשביל �"העכו מ� החוזר שכל, חזרו ישראל בה שהיו והגדולה והטובה המלכות בשביל
� ד"ב והיו, הדיוטות בפני ושלמה דוד בימי מתגיירי� הרבה גרי� היו כ"ואעפ, הצדק מגירי אינו העול
 . אחרית� שתראה עד אות� מקרבי� ולא מ"מכ ושטבל אחר אות� דוחי� לא לה� חוששי� הגדול

  
  אות נח-רסיסי לילה לרבי צדוק הכהן מלובלין 

 �וביציאת מצרי� שהיא תחילת בני� האומה וידוע דכל קומה שלימה נחלק לעשר והיו צריכי� להשתל
�בכל היו הבירור בעשר מכות שבאו על המצריי� ו. בעשר מידותיה� שיהיו כולו זרע אמת נבדל מהעמי

וידוע מה שכתבו קמאי דבביאת המכות היה פחד ג� לבני . בי� מצרי� ובי� בני ישראל' מכה הפליא ה
ישראל דנתייראו שמא יהיה ג� עליה� וכ3 היה ראוי כפי הדמיו� הכוזב ושה� יצאו מהדמיו� וידבקו 

 :באמת ואז יכירו האמת שאי� לה� שייכות ע� המכות כלל
יסוד שש� עיקר זוהמת מצרי� ערות האר. ועל כ� במידה זו החוש3 יכסה ומכת חוש3 הוא התשיעי נגד ה

 �אר. ש� ולכל בני ישראל היה אור במושבות� כי ה� היו גדורי� בעריות ושמו מעיד עליה� נגד המצרי
כי מצד . שה� שתי� ראשונות המורות על הנסתרות כידוע) יב, שיר השירי� רבה ד(ה "לעדות הש� י

ומות העול� מוני� אות� וכפי גודל שיקוע� במצרי� עד שנקראי� גוי מקרב גוי כעובר הנגלה היה טענה וא
אבל באמת ש� . היה נראה כאילו ג� ה� מזוהמי� חס ושלו� כמוה�) שוחר טוב מזמור קז(בבט� אמו 

דייקא נתבררה טהרת בני ישראל וזכו לפסיקת הזוהמא לגמרי על ידי ההכנה בגלות מצרי� דוקא שהיה 
 דברישא ומזה זכו לנהורא במושבות� אחר כ3 ובכל מקו� שהיה הישראל הול3 היה האור החשוכא

 :אור לה� ואי אפשר לחוש3 להחשי3 לה� כלל' והוא כטע� בחוש3 ועומק השיקוע ה. ממשמש ובא עמו
 

 א' פסח סימן ו סעי' ח הל"ליקוטי הלכות או
�הִ�י ִעַ�ר ְיִצי�ת ִמְצ,  ְוֶזה ְ�ִחיַנת ֶ�ַסח]א[ָ��ֶ'ה ִעַ�ר ְיִצי�ת ִמְצַרִי$ ְלַקֵ�ל , ַרִי$ ָהָיה ְלַג!�ת ָהֱאמ�ָנה ַהְ�דֶ

�ָ�ת�ב, ֶאת ַה)�ָרה ֶ�ִהיא ֱאמ�ָנהֶ ��ָ�ת�ב". ָ�ל ִמְצ�ֶתיָ+ ֱאמ�ָנה", ְ�מֶ �ְ�ה�ִציֲאָ+ ֶאת ָהָע$ ִמִ-ְצַרִי$ ", ְ�מ
ִ�י ִאי , �ְבמֶֹ�ה ַעְב3�' ְוִעַ�ר ָהֱאמ�ָנה ִהיא ַעל ְיֵדי ֱאמ�ַנת ֲחָכִמי$ ְ�ִחיַנת ְוַיֲאִמינ� ַ�ה. 'כ�ַ)ַעְבד�0 ֶאת ָהֱאלִֹקי$ ְו

ְתָ�ַר+ְ ִ�י ִלְגד5ָ!ת� ֵאי0 ֵחֶקר ְוה�א ִי, ֶ�ה�א ֱאמ�ַנת ֲחָכִמי$, ִ�י ִא$ ְ�ֶ�ַ-ֲאִמיִני0 ְ�מֶֹ�ה ַעְב3�' ֶאְפָ�ר ְלַהֲאִמי0 ַ�ה
�ה ִ�י ִא$ ַעל . ְמרָֹמ$ ְוַנֲעָלה ְוִנ6ָא ְמאֹד ִמ3ְַעֵ)נ�ָ� ְיֵדי ַה3ִ9ַיִקי$ ָהֲאִמִ)8ִי$ 7ְוִאי ֶאְפָ�ר ְלַה6ִיג ָהֱאמ�ָנה ַהְ�ד

�הָ�ְוָכל . ס�ר ִמ3ְִבֵריֶה$ ָיִמי0 �ְ;מֹאל�ְצִריִכי0 :נ� ְלַהֲאִמי0 ָ�ֶה$ ְוִלְבִלי ָל. ֶ�ֵה$ ַמְכִניִסי0 ָ�נ� ָהֱאמ�ָנה ַהְ�ד
ַה�ֹל ָהָיה ַעל , ֶ�ֵה$ 3�ר ַהַ-��ל ְוד�ר ַהְ�ָלָגה, ַהִ�ְלק�ל ֶ�ל ָ�ל ַה3�ר�ת ֶ�ָהי� ַמְכִעיִסי0 �ָבִאי0 קֶֹד$ ַמַ)0 )�ָרה

�ָ�ת�ב, ְיֵדי ְ�ַג$ ֱאמ�ַנת ֲחָכִמי$ֶ �י ֶ�ְ�ָרִמי$ ֵה$ ַה3ִ9ַיִקי$ ֶ�ָהי� "�ֵפֵר� ַרִ�". ֶרְ+ ְ�ָרִמי$לֹא ִיְפֶנה 3ֶ", ְ�מ
�ל ע�ָל$ֶ �ִ�י ְ�ָכל 3�ר ָוד�ר ָהי� ְ�ַו3ַאי , ִנְ�ָ�ִעי0 ִלְבִלי ִלְפנ�ת ְלַדְרָ�$ ֶ�ל ַה3ִ9ַיִקי$ ָהֲאִמִ)8ִי$ ָהע�ְמִדי$ ְ�ר�מ

ָהי� , ְוִא$ ָהי� ַמֲאִמיִני$ ָ�ֶה$, ְ�ג�0 ְמת�ֶ�ַלח ְונַֹח ְוֵ�$ ְוֵעֶבר ַוֲחנ�ְ+ ְוַכ8�ֵצא ָ�ֶה$, י$ַצ3ִיִקי$ ְ>ב�ִהי$ ֲאִמִ)8ִ
�ה �ְלֶדֶרְ+ ְיָ�ָרה ַלֲעב�ָדת� ִיְתָ�ַרְ+ָ�ִאְ�ד� ְוָהי� ִנ9�ִלי$ ִמ0 ַהַ-��ל �ְ�:ר ָצר�ת ְו. ז�ִכי$ ַעל ָיָד$ ָלֱאמ�ָנה ַהְ�ד

ְוֵכ0 ְ�ָכל 3�ר ָוד�ר ִעַ�ר ַהִ)ְקָוה ִלְז��ת ַלַ)ְכִלית . ַה�ֹל ַעל ְיֵדי ְ�ַג$ ֱאמ�ַנת ֲחָכִמי$, ְוָהע�ָל$ ַהָ�א ָהע�ָל$ ַהֶ'ה
ִיְצָר$ ְוָכפ� ַ)ֲאָוָת$ ְוָהְפכ� ְ�ֵניֶה$  ְיֵדי ֱאמ�ַנת ֲחָכִמי$ ֲאִמִ)8ִי$ ֲאֶ�ר ָזכ� ְלִהְתַ>ֵ�ר ַעל 7ַהִ=ְצִחי ְלַח8ֵי ַעד ה�א ַעל 

ֵמַהְבֵלי ָהע�ָל$ ַהֶ'ה ְלַגְמֵרי �ָבֲחר� ְ�ַח8ִי$ ֲאִמִ)8ִי$ ְוָיְגע� ְוָטְרח� ִ�יִגיע�ת ַוֲעב�ד�ת ְ>ד�ל�ת ִלְ�מ� ִיְתָ�ַרְ+ ַעד 
ְו:נ� . ְבגֶֹדל �ָֹח$ ֵה$ ְיכ�ִלי$ ְלָקֵרב א�ָתנ� ַ>$ 0�ֵ ֵאָליו ִיְתָ�ַרְ+ְוִה6ִיג� ַה6ַָגת ֱאלֹק�ת �. ֶ�ָ'כ� ְלַמה ֶ?ָ'כ�

8ִָבי$ ְלַהֲאִמי0 ָ�ֶה$ �ָ�ת�ב, ְמח5ֶ �ִ�י ֵה$ י�ְדִעי0 ְלה�ר�ת ָלנ� ַה3ֶֶר+ְ ". 'לֹא ָתס�ר ִמ0 ַה3ָָבר ֲאֶ�ר ַיִ>יד� ְלָ+ ְוכ�", ְ�מ
:ְוֶאת ַהַ-ֲעֶ;ה ֲאֶ�ר ַנֲעֶ;הֲאֶ�ר ֵנֵלְ+ ָ�@   

 
 

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored by Dr. Bernard & Robin Cohen 
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 

 
 


