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 שמות פרק יח
ר ָעָשה  ה ֵאת ָכל ֲאשֶׁ ָין ֹחֵתן ֹמשֶׁ דְׁ רֹו ֹכֵהן מִּ תְׁ ַמע יִּ שְׁ )א( ַויִּ

ָרֵאל  שְׁ ת יִּ ֹקָֹוֹק אֶׁ יא יְׁ י הֹוצִּ ָרֵאל ַעּמֹו כִּ שְׁ יִּ ה ּולְׁ ֹמשֶׁ ים לְׁ ֱאֹלהִּ
ם: ָריִּ צְׁ ּמִּ ה ַאַחר מִּ ת ֹמשֶׁ ֹפָרה ֵאשֶׁ ת צִּ ה אֶׁ רֹו ֹחֵתן ֹמשֶׁ תְׁ ַקח יִּ )ב( ַויִּ
יָה: ּלּוחֶׁ ֵאת  שִּ י ָאַמר ֵגר )ג( וְׁ ֹשם כִּ ָחד ֵגרְׁ ר ֵשם ָהאֶׁ יָה ֲאשֶׁ ֵני ָבנֶׁ שְׁ

ָיה: רִּ ץ ָנכְׁ רֶׁ אֶׁ י בְׁ יתִּ י  ָהיִּ י ֱאֹלֵהי ָאבִּ ר כִּ זֶׁ יעֶׁ ָחד ֱאלִּ ֵשם ָהאֶׁ )ד( וְׁ
ֹעה: ב ַפרְׁ רֶׁ י ֵמחֶׁ ֵלנִּ י ַוַיצִּ רִּ זְׁ עֶׁ ה ּוָבָניו  בְׁ רֹו ֹחֵתן ֹמשֶׁ תְׁ )ה( ַוָיבֹא יִּ

ל ַהּמִּ  ה אֶׁ ל ֹמשֶׁ ּתֹו אֶׁ שְׁ אִּ ה ָשם ַהר וְׁ ר הּוא ֹחנֶׁ ָבר ֲאשֶׁ דְׁ
ים: יָך ָהֱאֹלהִּ רֹו ָבא ֵאלֶׁ תְׁ ָך יִּ נְׁ י ֹחתֶׁ ה ֲאנִּ ל ֹמשֶׁ ר אֶׁ )ו( ַויֹאמֶׁ

ָּמּה: יָה עִּ ֵני ָבנֶׁ ָך ּושְׁ ּתְׁ שְׁ אִּ ַּתחּו  וְׁ שְׁ נֹו ַויִּ ַראת ֹחתְׁ ֹקְׁ ה לִּ )ז( ַוֵיֵצא ֹמשֶׁ
ָשלֹום וַ  ֵרֵעהּו לְׁ יש לְׁ ֲאלּו אִּ שְׁ ַשֹק לֹו ַויִּ   ָיֹבאּו ָהֹאֱהָלה:ַויִּ

ֹעה  ַפרְׁ ֹקָֹוֹק לְׁ ר ָעָשה יְׁ נֹו ֵאת ָכל ֲאשֶׁ ֹחתְׁ ה לְׁ ַסֵפר ֹמשֶׁ )ח( ַויְׁ
ָצָאַתם  ר מְׁ ָלָאה ֲאשֶׁ ָרֵאל ֵאת ָכל ַהּתְׁ שְׁ ם ַעל אֹוֹדת יִּ ַריִּ צְׁ מִּ ּולְׁ

ֹקָֹוֹק: ֵלם יְׁ ְך ַוַיצִּ רֶׁ ר ָעָשה  ַבדֶׁ רֹו ַעל ָכל ַהּטֹוָבה ֲאשֶׁ תְׁ ַחדְׁ יִּ )ט( ַויִּ
ם:יְׁ  ָריִּ צְׁ ַיד מִּ ילֹו מִּ צִּ ר הִּ ָרֵאל ֲאשֶׁ שְׁ יִּ רֹו ָברּוְך  ֹקָֹוֹק לְׁ תְׁ ר יִּ )י( ַויֹאמֶׁ

יל  צִּ ר הִּ ֹעה ֲאשֶׁ ַיד ַפרְׁ ם ּומִּ ַריִּ צְׁ ַיד מִּ ם מִּ כֶׁ תְׁ יל אֶׁ צִּ ר הִּ ֹקָֹוֹק ֲאשֶׁ יְׁ
ם: ָריִּ צְׁ ַּתַחת ַיד מִּ ת ָהָעם מִּ ֹקָֹוֹק  אֶׁ י ָגדֹול יְׁ י כִּ ּתִּ )יא( ַעָּתה ָיַדעְׁ

ָכל ָהֱאֹל ם:מִּ ר ָזדּו ֲעֵליהֶׁ י ַבָדָבר ֲאשֶׁ ים כִּ רֹו ֹחֵתן  הִּ תְׁ ַקח יִּ )יב( ַויִּ
ָרֵאל  שְׁ ֵני יִּ ֹקְׁ ֹכל זִּ ים ַוָיבֹא ַאֲהֹרן וְׁ ים ֵלאֹלהִּ ָבחִּ ה ֹעָלה ּוזְׁ ֹמשֶׁ

ים: ֵני ָהֱאֹלהִּ פְׁ ה לִּ ם ֹחֵתן ֹמשֶׁ ם עִּ חֶׁ ֱאָכל לֶׁ  לֶׁ

 רש"י 
ובא, ֹקריעת ים סוף  מה שמועה שמע - וישמע יתרו)א( 

שבע שמות נֹקראו לו רעואל, יתר,  - יתרו ומלחמת עמלֹק:
יתרו, חובב, חבר, ֹקיני, פוטיאל. יתר, על שם שיתר פרשה 

אחת בתורה )להלן פסוֹק כא( ואתה תחזה. יתרו לכשנתגייר 
וֹקיים המצות הוסיפו לו אות אחת על שמו. חובב שחבב את 
התורה. וחובב הוא יתרו, שנאמר )שופטים ד יא( מבני חובב 

ש אומרים רעואל אביו של יתרו היה, ומה הוא חותן משה. וי
אומר )שמות ב יח( ותבאנה אל רעואל אביהן, שהתינוֹקות 

כאן היה יתרו  - חתן משה ֹקורין לאבי אביהן אבא. בספרי:
מתכבד במשה, אני חותן המלך ולשעבר היה משה תולה 

 הגדולה בחמיו, שנאמר )שמות ד יח( וישב אל יתר חותנו:
את כל אשר  ֹקול משה כנגד כל ישראל:ש - למשה ולישראל

 - כי הוציא ה' וגו' להם בירידת המן ובבאר ובעמלֹק: - עשה
כשאמר לו הֹקדוש  - אחר שלוחיה)ב(  זו גדולה על כולם:

ברוך הוא במדין )שמות ד יט( לך שוב מצרימה, )שם כ( ויֹקח 
משה את אשתו ואת בניו גו' ויצא אהרן לֹקראתו, )שם כז( 

להים. אמר לו מי הם הללו. אמר לו זו היא ויפגשהו בהר הא
אשתי שנשאתי במדין ואלו בני. אמר לו והיכן אתה מוליכן. 

אמר לו למצרים. אמר לו על הראשונים אנו מצטערים ואתה 
 בא להוסיף עליהם. אמר לה לכי אל בית אביך, נטלה שני 

המצרי ובֹקש להרוג את משה, נעשה צוארו כעמוד של כשגילו דתן ואבירם על דבר  - ויצלני מחרב פרעה)ד(  בניה והלכה לה:
אף אנו יודעין שבמדבר היו, אלא בשבחו של יתרו דבר הכתוב, שהיה יושב בכבודו של עולם ונדבו לבו  - אל המדבר)ה(  שיש:

אתה  אם אין - אני חתנך יתרו וגו' על ידי שליח: - ויאמר אל משה)ו(  לצאת אל המדבר, מֹקום תהו, לשמוע דברי תורה:
כבוד גדול נתכבד יתרו באותה  - ויצא משה)ז(  יוצא בגיני צא בגין אשתך, ואם אין אתה יוצא בגין אשתך צא בגין שני בניה:

איני יודע מי  - וישתחו וישק לו שעה, כיון שיצא משה יצא אהרן נדב ואביהוא, ומי הוא שראה את אלו יוצאין ולא יצא:
ויספר משה )ח(  , מי הֹקרוי איש, זה משה, שנאמר )במדבר יב ג( והאיש משה:השתחוה למי, כשהוא אומר איש לרעהו

למ"ד אל"ף מן היסוד של התיבה  - התלאה שעל הים ושל עמלֹק: - את כל התלאה למשוך את לבו לֹקרבו לתורה: - לחתנו
וישמח יתרו, זהו פשוטו  - וויחד יתר)ט(  והתי"ו הוא תיֹקון ויסוד הנופל ממנו לפרֹקים, וכן תרומה, תנופה, תֹקומה, תנואה:

ומדרשו נעשה בשרו חדודין חדודין, מיצר על איבוד מצרים, היינו דאמרי אינשי גיורא עד עשרה דרי לא תבזי ארמאה 
טובת המן והבאר והתורה. ועל כולן אשר הצילו מיד מצרים, עד עכשיו לא היה עבד יכול לברוח  - על כל הטובה באפיה:

מלך  - ומיד פרעה אומה ֹקשה: - אשר הציל אתכם מיד מצרים)י(  גרת, ואלו יצאו ששים רבוא:ממצרים, שהיתה הארץ מסו
מכירו  - עתה ידעתי)יא(  כתרגומו לשון רידוי ומרות היד שהיו מכבידים עליהם, היא העבודה: - מתחת יד מצרים ֹקשה:

 בעולם שלא הניח עבודה זרה שלא עבדה:מלמד שהיה מכיר בכל עבודה זרה ש - מכל האלהים הייתי לשעבר ועכשיו ביותר:
אשר הרשיעו. ורבותינו דרשוהו לשון  - אשר זדו כתרגומו במים דמו לאבדם והם נאבדו במים: - כי בדבר אשר זדו עליהם

 שלמים: - וזבחים כמשמעה שהיא עולה כליל: - עלה)יב(  )בראשית כה כט( ויזד יעֹקב נזיד, בֹקדרה אשר בשלו בה, נתבשלו:
לפני  ומשה היכן הלך, והלא הוא שיצא לֹקראתו וגרם לו את כל הכבוד, אלא שהיה עומד ומשמש לפניהם: - רן וגו'ויבא אה
 מכאן שהנהנה מסעודה שתלמידי חכמים מסובין בה כאלו נהנה מזיו השכינה: - האלהים

 

 רמב"ן 
נחלֹקו רבותינו )מכילתא כאן(, )זבחים ֹקטז א( בפרשה הזאת. יש מהם אומרים כי ֹקודם מתן תורה בא יתרו כסדר  - כבר)א( 

הפרשיות, ויש מהן שאמרו שאחר מתן תורה בא. וזה ודאי יסתייע מן הכתוב )פסוֹק ה( שאמר ויבא יתרו חתן משה ובניו ואשתו 
הים. הנה אמר שבא אליו בחנותו לפני הר סיני שחנו שם שנה אחת, וזה טעם אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שם הר האל

אשר הוא חונה שם. ועוד, שאמר והודעתי את חוֹקי האלהים ואת תורותיו )פסוֹק טז(, שהם הנתונים לו בהר סיני. ועוד, כי כאן 
ר סיני, כמו שאמר בפרשת בהעלותך )פסוֹק כז( אמר וישלח משה את חותנו וילך לו אל ארצו, והיה זה בשנה השניה בנסעם מה

)במדבר י כט( ויאמר משה לחובב בן רעואל המדיני חותן משה נוסעים אנחנו, ושם כתוב ויאמר אליו לא אלך כי אם אל ארצי ואל 
ועוד הביאו ראיה ממה שאמר הכתוב )דברים א ו ז( ה' אלהינו דבר  מולדתי אלך, והיא ההליכה הכתובה בכאן וילך לו אל ארצו:

אלינו בחורב לאמר רב לכם שבת בהר הזה פנו וסעו לכם, ושם )בפסוֹק ט( נאמר ואומר אליכם בעת ההיא לאמר לא אוכל לבדי 
שאת אתכם, ואֹקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וגו' )שם טו(, וזו עצת יתרו, ושם )בפסוֹק יט( כתוב ונסע מחורב, כי נסעו 

הזאת לכותבה בכאן. ואמר ר"א כי היה זה בעבור דבר עמלֹק, כי כאשר הזכיר מיד. ואם כן נצטרך טעם למה מֹקדים הפרשה 
הרעה שעשה עמנו עמלֹק וצוה שנגמלהו כרעתו, הזכיר שעשה לנו יתרו טובה, להורותינו שנשלם לו גמול טוב, וכשנבא להכרית 

ועם כל  אמר להם כן )ש"א טו ו(:את עמלֹק כמצוה עלינו שנזהר בבני הֹקיני העומדים עמהם ולא נוסיפם עמם. הוא דבר שאול ש
זה אני שואל, על הדעת הזו כשאמר הכתוב וישמע יתרו כל אשר עשה ה' למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל ממצרים, 

ולמה לא אמר ששמע מה שעשה למשה ולישראל במתן התורה שהוא מהנפלאות הגדולות שנעשו להם, כמו שאמר )דברים ד לב( 
ם ראשונים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמֹקצה השמים ועד ֹקצה השמים הנהיה כי שאל נא לימי

 כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו, השמע עם ֹקול אלהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי: 
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 [ב"שנה תרע]שם משמואל שמות פרשת יתרו 
וברש"י מה שמיעה שמע ובא ֹקריעת ים סוף ומלחמת עמלֹק, ובמכילתא ר' יהושע  וישמע יתרו וגו' את כל אשר עשה וגו'

אומר מלחמת עמלֹק, ר' אלעזר המודעי אומר מתן תורה, ר' אליעזר אומר ֹקריעת י"ס שמע ובא. ויש להבין הלא מפורש 
 פליגי: בכתוב ששמע את כל אשר עשה וגו' וא"כ מה ֹקשיא להו ובמה

, דהנה בישעי' )ס"ג( לוא ֹקרעת שמים ירדת, ובתרגום וברד"ֹק שם שזה נאמר על מ"ת ר"א המודעי אומר מ"ת שמע ובא
שהיתה אז ֹקריעת שמים. והענין עפי"מ ששמעתי מכ"ֹק אבי אדמו"ר זצללה"ה דכמו שנאמר יהי רֹקיע בתוך המים, שהרֹקיע 

מבדיל בין המים העליונים למים התחתונים, כן הוא בכל עניני העולם העליון והעולם התחתון השמים  הנֹקרא שמים
מבדילים ביניהם ואינם מניחים את זה לבוא בגבול זה, עכת"ד. וע"כ תורה שהיא מהעולם העליון וניתנה לעולם התחתון 

ם הכללי השמים מבדילין, כן הוא לעומתו באדם הוצרך לֹקרוע את השמים שתעבור מעולם העליון לתחתון, ולעומת שבעול
הפרטי דבר המפסיֹק בין השכל שהוא נגד העולם העליון, לבין הלב שהוא נגד העולם התחתון, והוא נֹקרא סגור הלב, ואינו 

מניח להארת השכל להלב, ובמ"ת שהיתה ֹקריעת שמים בעולם הכללי כן נעשה באדם הפרטי שבכח האיש להעמיֹק 
 עד שהשכל יֹקרע את הלב: בהתבוננות השכל

ששניהם סוברים שלרגל עומֹק הרע שהי' נשרש בלב יתרו, באשר הי' משורש ֹקין ֹקינא דמסאבותא, לא הי'  קיצור הדברים
י' נֹקל כ"כ להתהפך מן הֹקצה אל הֹקצה, מתכלית הרע לתכלית הטוב, אלא בהארות גדולות מאד מאור השכל, ובאשר ה

הלב אטום ומכוסה במכסה חזֹק מאוד, שלא הי' אפשר לעבור הארת השכל אל הלב, אמר ר"י שסייעה בזה מלחמת עמלֹק, 
כי כמו שהוסר המכסה האבני מכלל העולם ע"י חרבו של יהושע, כן הוא באדם הפרטי על ידי חרב ומלחמה שהאדם עורך 

'( צעֹק לבם אל ה', זהו חרב של ישראל כדכתיב )בראשית עם טבעו בתשובה בתפלה ובתחנונים ובצעֹקה, כמ"ש )איכה ב
מ"ח( בחרבי ובֹקשתי, ובתרגום בצלותי ובבעותי, הוא ֹקורע מעל לבו את סגור לבבו אוטם הלב וכיסויו, כי חרבו של יהושע 

ענית שהסירה הֹקליפה מכלל העולם לא היתה חרב גשמית לבד אלא גם בתענית ובתפלה, כפירש"י )שמות י"ז י'( מכאן לת
ציבור שצריכים שלשה, ובפרדר"א שהיו כורעין ונופלים על פניהם עי"ש, ובמד"ר )דברים פ' י"א( שתפלתו של משה היתה 

דומה לחרב שהוא ֹקורע וחותך, ומֹקרא מלא הוא )דברים ל"ג( ואשר חרב גאותך, וכמו בכלל כן הוא בפרט, וזה הי' נמי 
המודעי סובר מ"ת שמע ובא הוא עשה טוב, שעל ידי מתן תורה שהי' בכלל ביתרו, וע"י כן שמע את כל אשר עשה ה'. ור"א 

העולם זה סייע ליתרו, שכמו בכלל היתה ֹקריעת שמים ע"י אור התורה שהי' ֹקורע כל המסכים וכל המבדילים, כן הוא 
ל אדם הפרטי באדם שאור ההתבוננות בוֹקע וחודר אל עומֹק הלב עד שהפך את כל מדותיו לטוב. ושני דרכים אלו הם בכ

לֹקרוע סגור לבו, יש על ידי סור מרע ותעניתים תפילות ובֹקשות וצעֹקות כמ"ש הרמב"ם )פ"ב מה' תשובה ה"ד( מדרכי השב 
להיות השב צועֹק תמיד לפני ה' בבכי ובתחנונים וכו', ויש אשר נושע בלתי כל אלה אלא בועשה טוב, היינו שמֹקבל על עצמו 

כל חושיו וכל שכלו לתורה עד שאור התורה בעצמו בוֹקע ונכנס לתוך לבו להפכהו לטוב  לשֹקוד על דלתי התורה ולשעבד את
 בלי תעניתים ובלי צעֹקה, וידועין דברי האר"י ז"ל שעיֹקר התשובה הוא עסֹק התורה:

ב יתרו משורש ֹקין לא נושע אלא ע"י ס"ל נמי כנ"ל, אלא שלרגלי גודל אוטם הלב שהי' על ל ומ"ד קריעת סוף שמע ובא
ֹקריעת ים סוף. דהנה בספר גבורות ה' להמהר"ל שענין ֹקריעת ים סוף הוא ביטולו של החומר, שמים הם חומרים ובֹקיעת 

הים הוא ביטול החומר ולפירוש הזוה"ֹק והאר"י ז"ל שהוא התגלות אורות עליונים, ואלו ואלו דברי א"ח. דשני ענינים היו 
ישראל ועונש מצרים. ישועת ישראל היתה ע"י התגלות אורות עליונים גבוהים רמים ונשאים, ומחמת התדבֹקם  בים, ישועת

בעולם העליון כ"כ עד שנעשו נביאים וראתה שפחה על הים וכו' לא הי' לים החומרי מציאות נגדם, והים ראה וינוס. אבל 
טל כלל החומר שהוא הים נתבטלו גם הם. וא"כ היתה אז לעונש מצרים הי' ע"י ביטול החומר ומצרים הם חומרים ובהתב

התחברות העולמות ע"י ביטול המסך המבדיל משני צדדים, מצד התגלות מלמעלה למטה, כעין מתן תורה, ומצד ביטול כח 
החומרי מלמטה למעלה, וכעין מלחמת עמלֹק. ואולי יש לפרש בזה כוונת המד"ר שלבש אז הֹקדוש ברוך הוא חלוֹק של 

שהוא כלילת הגוונין לבן ואדום לבן מצד מלמעלה למטה, ואדום מצד ממטה למעלה, ולעומת זה באדם הפרטי הי'  תפארת
אז שניהם יחד, התגברות כח השכלי הי' בוֹקע וֹקורע את המסך המבדיל וכנ"ל, וכ"כ השפלות וכניעת הנפש שהוא ביטול 

ין שאמרו ז"ל )ערכין ט"ו ב( אני מלמעלה וגיהנם החומר מלמטה למעלה, והוא ביטול כח הרע מלמעלה ומלמטה, וכע
מלמטה, שנאמר חצי גבור שנונים מלמעלה עם גחלי רתמים מלמטה, כי לגודל וחוזֹק המכסה והאוטם שהי' על לב יתרו 

וכעין זה יש לפרש שלשת  כנ"ל, שהי' משורש ֹקין, הי' צריך סיוע משני הצדדין עד שהי' יכול לשמוע ולשים הדברים אל לבו,
הזמנים שבשבת, שבת דמעלי שבתא, ושבת דיממא, ושבת דזמן מנחה. שבת דמעלי שבתא נפתח סגור הלב ע"י ביטול 

והכנעת הנפש והתשובה של ערב שבת, וכפי מה שאמרנו במֹקום אחר בשם אדמו"ר הרי"ם זצללה"ה מגור שהכנה לשבת 
רוך, ומובן כי לצאת מכלל אשר לא יֹקים הוא היא כי שבת היא ברוך, ואשר לא יֹקים הוא ארור, ואין ארור מדבֹק בב

בתשובה ושברון הלב, וכמו שאמרו ז"ל שאין הכנה זו ע"י עיון הלכה לבד וכמו שאמרו ז"ל )שבת ל"ה ב( ששובתין מתוך 
מריעין, כמו שאמר כ"ֹק אבי אדומו"ר זצללה"ה שתרועה הוא יללה, להיות מתמרמר על נפשו באיזה פנים הוא בא לֹקבל 

"ז כד עייל שבתא כל דינין מתעברין מינה, וכמ"ש אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו, והוא כעין מחיית עמלֹק. שבת שבת, ועיי
דיממא היא התגלות אורות גדולים עוד יותר, וכמו שידוע מכתבי האר"י דכמו שצריך טבילה מחול לֹקודש, כן צריך לטבול 

נה תורה, היא שבת דיממא כדכתיב ויהי בהיות הבוֹקר, וע"כ שבת ביום שנית, וע"כ אז הוא זמן ֹקריאת התורה, ובשבת נית
דיממא היא דוגמת מתן תורה. ושבת דמנחה היא נחלת יעֹקב היא כלולה משניהם, האורות הם גדולים מאד רעוא דרעוין, 

 ולבר נטלין ולא עאלין הני כלבין דחציפין הוא ֹקליפת עמלֹק כלב, ונפתח סגור הלב משני הצדדין כנ"ל:
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