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פרשת יתרו תשע"ב
מתי בא יתרו?
שמות פרק יח

)א( ַו ִ ְ ַמע יִ ְתר כ ֵֹה ִמ ְדיָ ח ֵֹת מֹ ֶ ה ֵאת ָל ֲא ֶ ר ָע ָה ֱאל ִֹהי ְלמֹ ֶ ה ְליִ ְ ָר ֵאל ַע! ִי ה ִציא יְ קֹוָק
ֶיה
יה) :ג( וְ ֵאת ְ נֵי ָבנ ָ
(חר ִ ) ֶח ָ
ֶאת יִ ְ ָר ֵאל ִמ ִ! ְצ ָריִ ) :ב( ַו ִ ַ&ח יִ ְתר ח ֵֹת מֹ ֶ ה ֶאת ִצ' ָֹרה ֵא ֶ ת מֹ ֶ ה ַ
בי ְֶ /ע ְז ִרייעזֶר ִי ֱאל ֵֹהי ִ
ָכ ִר ָה) :ד( וְ ֵ  ָה ֶא ָחד ֱא ִל ֶ
יתי ְֶ /א ֶר .נ ְ
מר ֵ,ר ָהיִ ִֵר ֹ ִי ַ
ֲא ֶ ר ֵ  ָה ֶא ָחד ְ ,
ֵַ 1לנִ י ֵמ ֶח ֶרב ַ' ְרעֹה) :ה( ַו ָ בֹא יִ ְתר ח ֵֹת מֹ ֶ ה ָבנָיו וְ ִא ְ ֶ 2אל מֹ ֶ ה ֶאל ַה ִ! ְד ָ/ר ֲא ֶ ר ה א חֹנֶה ָ  ַהר
ַו ִ
ֵצא מֹ ֶ ה ִל ְק ַראת
ֶיה ִע ָ!) :4ז( ַו ֵ
י 3וְ ִא ְ ְ ְ 3ָ 2נֵי ָבנ ָ
ֹאמר ֶאל מֹ ֶ ה ֲאנִ י ח ֶֹתנְ ָ 3יִ ְתר ָ/א ֵא ֶל ָ
ָה ֱאל ִֹהי) :ו( ַו ֶ
ֹה ָלה) :ח( וַיְ ַס ֵ'ר מֹ ֶ ה ְלח ְֹתנ ֵאת ָל ֲא ֶ ר
ח ְֹתנ ַו ִ ְ ַ2ח ַו ִ ַ5ק ל ַו ִ ְ ֲאל ִאי ְל ֵר ֵעה ְל ָ ל  ַו ָ בֹא ָהא ֱ
ֵַ 1ל יְ קֹוָק:
ת ֶַ 8ֶ /ר ְַ 3ו ִָע ָה יְ קֹוָק ְל ַפ ְרעֹה ְל ִמ ְצ ַריִ  ַעל א דֹת יִ ְ ָר ֵאל ֵאת ָל ַה ְָ 2ל-ה ֲא ֶ ר ְמ ָצ ַ
ֹאמר יִ ְתר ָ/ר ְ3
)ט( ַו ִ ַח ְ 8יִ ְתר ַעל ָל ַהָ :בה ֲא ֶ ר ָע ָה יְ קֹוָק ְליִ ְ ָר ֵאל ֲא ֶ ר ִה ִ1יל ִמ ַד ִמ ְצ ָריִ ) :י( ַו ֶ
ָד ְע ִ2י
יְ קֹוָק ֲא ֶ ר ִה ִ1יל ֶא ְת ֶכ ִמ ַד ִמ ְצ ַריִ  ִמ ַד ַ' ְרעֹה ֲא ֶ ר ִה ִ1יל ֶאת ָה ָע ִמ ַַ 2חת יַד ִמ ְצ ָריִ ) :יא( ַע ָ2ה י ַ
יה) :יב( ַו ִ ַ&ח יִ ְתר ח ֵֹת מֹ ֶ ה ע ָֹלה ְז ָב ִחי ֵלאל ִֹהי
ֲל ֶ
ִי גָד ל יְ קֹוָק ִמ ָל ָה ֱאל ִֹהי ִי ַב ָָ 8בר ֲא ֶ ר זָד ע ֵ
(הרֹ וְ כֹל ִז ְקנֵי יִ ְ ָר ֵאל ֶל ֱא ָכל ֶל ֶח ִע ח ֵֹת מֹ ֶ ה ִל ְפנֵי ָה ֱאל ִֹהי) :יג( וַיְ ִהי ִמ ָ! ֳח ָרת ַו ֵ ֶ ב מֹ ֶ ה
ַו ָ בֹא ֲ
ַרא ח ֵֹת מֹ ֶ ה ֵאת ָל ֲא ֶ ר ה א ע ֶֹה
ִל ְ 'ֹט ֶאת ָה ָע ַו ַ ֲעמֹד ָה ָע ַעל מֹ ֶ ה ִמ ַהֶֹ /קר ַעד ָה ָע ֶרב) :יד( ַו ְ
יִ 3מ ֶֹ /קר ַעד
(2ה י ֵ ב ְל ַב ֶ 3ָ 8וְ ָכל ָה ָע נִ ָ1ב ָע ֶל ָ
(2ה ע ֶֹה ָל ָע ַמַ 8ע ָ
ֹאמר ָמה ַה ָָ 8בר ַה<ֶה ֲא ֶ ר ָ
ָל ָע ַו ֶ
ֹאמר מֹ ֶ ה ְלח ְֹתנ ִי ָיבֹא ֵא ַלי ָה ָע ִל ְדרֹ ֱאל ִֹהי) :טז( ִי יִ ְהיֶה ָל ֶה ָָ 8בר ָ/א ֵא ַלי וְ ָ ַפ ְט ִ2י
ָע ֶרב) :טו( ַו ֶ
ֹאמר ח ֵֹת מֹ ֶ ה ֵא ָליו לֹא ט ב ַה ָָ 8בר
ֵ/י ִאי ֵבי ֵר ֵעה וְ ה ַד ְע ִ2י ֶאת =ח ֵ&י ָה ֱאל ִֹהי וְ ֶאת  2ר ָֹתיו) :יז( ַו ֶ
(2ה ָ ַ,ה ָע ַה<ֶה ֲא ֶ ר ִע ָ! ְִ 3י ָכ ֵבד ִמ ְ! ַָ 3ה ָָ 8בר לֹא ת ַכל ֲעֹה
(2ה ע ֶֹה) :יח( ָנבֹל ִֹ/2ל ָ ַ,
ֲא ֶ ר ָ
(2ה ֶאת
את ָ
(2ה ָל ָע מ ל ָה ֱאל ִֹהי וְ ֵה ֵב ָ
יהי ֱאל ִֹהי ִע ָ! ְֱ 3היֵה ָ
יע ְצ ָ 3וִ ִ
ְל ַב ֶ) :3ָ 8יט( ַע ָ2ה ְ ַמע ְ/ק ִֹלי ִא ָ
ֵלכ ָב4
ַה ְָ 8ב ִרי ֶאל ָה ֱאל ִֹהי) :כ( וְ ִה ְז ַה ְר ָ2ה ֶא ְת ֶה ֶאת ַה =ח ִ&י וְ ֶאת ַה 2רֹת וְ ה ַד ְע ָָ 2ל ֶה ֶאת ַה ֶֶ 8ר ְ 3י ְ
(2ה ֶת ֱחזֶה ִמ ָל ָה ָע (נְ ֵ י ַחיִ ל יִ ְר ֵאי ֱאל ִֹהי (נְ ֵ י ֱא ֶמת ֹנְ ֵאי ָב ַצע
ֲה ֲא ֶ ר ַיעֲ ) :כא( וְ ָ
וְ ֶאת ַה ַ!ע ֶ
ֲרֹת) :כב( וְ ָ ְפט ֶאת ָה ָע ְָ /כל ֵעת וְ ָהיָה ָל
ֲל ֶה ָ ֵרי ֲא ָל ִפי ָ ֵרי ֵמא ת ָ ֵרי ֲח ִמ ִ5י וְ ָ ֵרי ע ָ
וְ ַ ְמ ָ 2ע ֵ
ָא ִא ָ) :3ְ 2כג( ִא ֶאת ַה ָָ 8בר ַה<ֶה
י 3וְ נ ְ
י 3וְ ָכל ַה ָָ 8בר ַה ָ&טֹ יִ ְ ְ'ט ֵה וְ ָה ֵקל ֵמ ָע ֶל ָ
ָביא ֵא ֶל ָ
ַה ָָ 8בר ַה ָ,דֹל י ִ
ָכ ְל ֲָ 2עמֹד וְ גַ ָל ָה ָע ַה<ֶה ַעל ְמקֹמ ָיבֹא ְב ָ ל ) :כד( ַו ִ ְ ַמע מֹ ֶ ה ְלק ל ח ְֹתנ
ֲה וְ ִצ ְ ֱָ 3אל ִֹהי וְ י ָ
ַ2ע ֶ
מר) :כה( ַו ִ ְב ַחר מֹ ֶ ה (נְ ֵ י ַחיִ ל ִמ ָל יִ ְ ָר ֵאל ַו ִ ֵ 2א ָֹת ָרא ִ י ַעל ָה ָע ָ ֵרי ֲא ָל ִפיַע ֹל ֲא ֶ ר ָ
ַו ַ
ֲרֹת) :כו( וְ ָ ְפט ֶאת ָה ָע ְָ /כל ֵעת ֶאת ַה ָָ 8בר ַה ָ& ֶ ה יְ ִביא  ֶאל מֹ ֶ ה
ָ ֵרי ֵמא ת ָ ֵרי ֲח ִמ ִ5י וְ ָ ֵרי ע ָ
(רצ :
ֵל ְ 3ל ֶאל ְ
וְ ָכל ַה ָָ 8בר ַה ָ&טֹ יִ ְ ' ט ֵה) :כז( וַיְ ַ ַ)ח מֹ ֶ ה ֶאת ח ְֹתנ ַו ֶ
רש"י

)א( וישמע יתרו > מה שמועה שמע ובא ,קריעת
י סו Aומלחמת עמלק :יתרו > שבע שמות
נקראו לו רעואל ,יתר ,יתרו ,חובב ,חבר ,קיני,
פוטיאל .יתר ,על ש שיתר פרשה אחת בתורה
)להל פסוק כא( ואתה תחזה .יתרו לכשנתגייר
וקיי המצות הוסיפו לו אות אחת על שמו.
חובב שחבב את התורה .וחובב הוא יתרו,
שנאמר )שופטי ד יא( מבני חובב חות משה.
ויש אומרי רעואל אביו של יתרו היה ,ומה
הוא אומר )שמות ב יח( ותבאנה אל רעואל
אביה ,שהתינוקות קורי לאבי אביה אבא.
בספרי :חת משה > כא היה יתרו מתכבד
במשה ,אני חות המל 3ולשעבר היה משה
תולה הגדולה בחמיו ,שנאמר )שמות ד יח(
וישב אל יתר חותנו :למשה ולישראל > שקול
משה כנגד כל ישראל :את כל אשר עשה > לה
בירידת המ ובבאר ובעמלק :כי הוציא ה' וגו'
> זו גדולה על כול) :ב( אחר שלוחיה >
כשאמר לו הקב"ה במדי )שמות ד יט( ל 3שוב
מצרימה) ,ש כ( ויקח משה את אשתו ואת
בניו גו' ויצא אהר לקראתו) ,ש כז( ויפגשהו

בהר האלהי .אמר לו מי ה הללו .אמר לו זו
היא אשתי שנשאתי במדי ואלו בני .אמר לו
והיכ אתה מוליכ .אמר לו למצרי .אמר לו
על הראשוני אנו מצטערי ואתה בא להוסיA
עליה .אמר לה לכי אל בית אבי ,3נטלה שני
בניה והלכה לה) :ד( ויצלני מחרב פרעה >
כשגילו דת ואביר על דבר המצרי ובקש
להרוג את משה ,נעשה צוארו כעמוד של שיש:
)ה( אל המדבר > א Aאנו יודעי שבמדבר היו,
אלא בשבחו של יתרו דבר הכתוב ,שהיה יושב
בכבודו של עול ונדבו לבו לצאת אל המדבר,
מקו תהו ,לשמוע דברי תורה) :ו( ויאמר אל
משה > על ידי שליח :אני חתנ יתרו וגו' > א
אי אתה יוצא בגיני צא בגי אשת ,3וא אי
אתה יוצא בגי אשת 3צא בגי שני בניה:
)ז( ויצא משה > כבוד גדול נתכבד יתרו באותה
שעה ,כיו שיצא משה יצא אהר נדב ואביהוא,
ומי הוא שראה את אלו יוצאי ולא יצא:
וישתחו וישק לו > איני יודע מי השתחוה למי,
כשהוא אומר איש לרעהו ,מי הקרוי איש ,זה
משה ,שנאמר )במדבר יב ג( והאיש משה:
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)ח( ויספר משה לחתנו > למשו 3את לבו לקרבו
לתורה :את כל התלאה > שעל הי ושל עמלק:
התלאה > למ"ד אל" Aמ היסוד של התיבה
והתי"ו הוא תיקו ויסוד הנופל ממנו לפרקי,
וכ תרומה ,תנופה ,תקומה ,תנואה) :ט( ויחד
יתרו > וישמח יתרו ,זהו פשוטו ומדרשו נעשה
בשרו חדודי חדודי ,מיצר על איבוד מצרי,
היינו דאמרי אינשי גיורא עד עשרה דרי לא
תבזי ארמאה באפיה :על כל הטובה > טובת
המ והבאר והתורה .ועל כול אשר הצילו מיד
מצרי ,עד עכשיו לא היה עבד יכול לברוח
ממצרי ,שהיתה האר .מסוגרת ,ואלו יצאו
ששי רבוא) :י( אשר הציל אתכ מיד מצרי
> אומה קשה :ומיד פרעה > מל 3קשה :מתחת
יד מצרי > כתרגומו לשו רידוי ומרות היד
שהיו מכבידי עליה ,היא העבודה:
)יא( עתה ידעתי > מכירו הייתי לשעבר ועכשיו
ביותר :מכל האלהי > מלמד שהיה מכיר בכל
עבודה זרה שבעול שלא הניח עבודה זרה
שלא עבדה :כי בדבר אשר זדו עליה >
כתרגומו במי דמו לאבד וה נאבדו במי:
אשר זדו > אשר הרשיעו .ורבותינו דרשוהו
לשו )בראשית כה כט( ויזד יעקב נזיד ,בקדרה
אשר בשלו בה ,נתבשלו) :יב( עלה > כמשמעה
שהיא עולה כליל :וזבחי > שלמי :ויבא
אהר וגו' > ומשה היכ הל ,3והלא הוא שיצא
לקראתו וגר לו את כל הכבוד ,אלא שהיה
עומד ומשמש לפניה :לפני האלהי > מכא
שהנהנה מסעודה שתלמידי חכמי מסובי בה
כאלו נהנה מזיו השכינה) :יג( ויהי ממחרת >
מוצאי יו הכיפורי היה ,כ 3שנינו בספרי,
ומהו ממחרת ,למחרת רדתו מ ההר .ועל
כרח 3אי אפשר לומר אלא ממחרת יו
הכיפורי ,שהרי קוד מת תורה אי אפשר
לומר )פסוק טז( והודעתי את חקי וגו',
ומשנתנה תורה עד יו הכיפורי לא ישב משה
לשפוט את הע ,שהרי בשבעה עשר בתמוז ירד
ושבר את הלוחות ,ולמחר עלה בהשכמה ושהה
שמוני יו וירד ביו הכיפורי .ואי פרשה
זו כתובה כסדר ,שלא נאמר ויהי ממחרת עד
שנה שניה ,א Aלדברי האומר יתרו קוד מת
תורה בא ,שילוחו אל ארצו לא היה אלא עד
שנה שניה ,שהרי נאמר כא )פסוק כז( וישלח
משה את חותנו ומצינו במסע הדגלי שאמר
לו משה )במדבר י כט( נוסעי אנחנו אל
המקו וגו') ,ש לא( אל נא תעזוב אותנו ,וא
זו קוד מת תורה ,מששלחו והל 3היכ מצינו
שחזר וא תאמר ש לא נאמר יתרו אלא
חובב ,ובנו של יתרו היה ,הוא חובב הוא יתרו,

שהרי כתיב )שופטי ד יא( מבני חובב חות
משה :וישב משה וגו' ויעמד הע > יושב כמל3
וכול עומדי ,והוקשה הדבר ליתרו שהיה
מזלזל בכבוד של ישראל והוכיחו על כ,3
שנאמר )פסוק יד( מדוע אתה יושב לבד 3וכל
נצבי :מ הבקר עד הערב > אפשר לומר כ,
אלא כל דיי שד די אמת לאמיתו אפילו שעה
אחת ,מעלה עליו הכתוב כאילו עוסק בתורה
כל היו ,וכאלו נעשה שות Aלהקב"ה במעשה
בראשית ,שנאמר בו )בראשית א ה( ויהי ערב
ויהי בקר יו אחד) :טו( כי יבא > כמו כי בא,
לשו הווה :לדרש אלהי > כתרגומו למתבע
אולפ ,לשאול תלמוד מפי הגבורה) :טז( כי
יהיה לה דבר בא > מי שיהיה לו דבר בא
אלי) :יז( ויאמר חת משה > דר 3כבוד קוראו
הכתוב חותנו של מל) :3יח( נבל תבל >
כתרגומו .ולשונו לשו כמישה פליישטרי"ר
בלעז ]לכמוש[ .כמו )ירמיה ח יג( והעלה נבל,
)ישעיה לד ד( כנבול עלה מגפ וגו' ,שהוא כמוש
על ידי חמה ועל ידי קרח ,וכחו תש ונלאה :ג
אתה > לרבות אהר וחור ושבעי זקני :כי
כבד ממ > כובדו רב יותר מכח) :3יט( איעצ
ויהי אלהי עמ > בעצה ,אמר לו צא המל3
בגבורה :היה אתה לע מול האלהי > שליח
ומלי .בינות למקו ,ושואל משפטי מאתו:
את הדברי > דברי ריבות) :כא( ואתה תחזה
> ברוח הקודש שעלי :3אנשי חיל > עשירי,
שאי צריכי להחני Aולהכיר פני :אנשי אמת
> אלו בעלי הבטחה ,שה כדאי לסמו 3על
דבריה ,שעל ידי כ יהיו דבריה נשמעי:
שנאי בצע > ששונאי את ממונ בדי כההיא
דאמרינ כל דיינא דמפקי ממונא מיניה בדינא
לאו דיינא הוא :שרי אלפי > ה היו שש
מאות שרי לשש מאות אל :Aשרי מאות >
ששת אלפי היו :שרי חמשי > שני עשר
אל :Aשרי עשרת > ששי אל) :Aכב( ושפטו >
וידונו ,לשו צווי :והקל מעלי > דבר זה
להקל מעלי .3והקל ,כמו )שמות ח יא( והכבד
את לבו) ,מלכי ב ג כד( והכות את מואב ,לשו
הווה) :כג( וצו אלהי ויכלת עמד > המל3
בגבורה א יצוה אות 3לעשות כ 3תוכל עמוד,
וא יעכב על יד 3לא תוכל לעמוד :וג כל
הע הזה > אהר נדב ואביהוא ושבעי זקני
הנלוי עתה עמ) :3כו( ושפטו > ודייני ית
עמא :יביאו > מייתי :ישפוטו ה > כמו
ישפוטו וכ )רות ב ח( לא תעבורי ,כמו לא
תעברי ותרגומו דייני אינו .מקראות
העליוני ה לשו צווי ,לכ 3מתורגמי וידונו
ייתו ,ידונו ,ומקראות הללו לשו עשייה:
)כז( ויל לו אל ארצו > לגייר בני משפחתו:
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