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ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )א' שמות יח("  יתרו כהן מדין חותן משהוישמע"

:::: אומר אומר אומר אומרהמודעיהמודעיהמודעיהמודעירבי אלעזר רבי אלעזר רבי אלעזר רבי אלעזר . . . .  מלחמת עמלק שמע ובא שהיא כתובה בצדו מלחמת עמלק שמע ובא שהיא כתובה בצדו מלחמת עמלק שמע ובא שהיא כתובה בצדו מלחמת עמלק שמע ובא שהיא כתובה בצדו:::: יהושע אומר יהושע אומר יהושע אומר יהושע אומרביביביבי ר ר ר ר???? ובא ובא ובא ובאשמעשמעשמעשמע    שמועהשמועהשמועהשמועה    מהמהמהמה
 רבי  רבי  רבי  רבי ............"""" כבוד כבוד כבוד כבודאומראומראומראומרובהיכלו כלו ובהיכלו כלו ובהיכלו כלו ובהיכלו כלו """"מלכי אדמה בהיכליה� שנאמר מלכי אדמה בהיכליה� שנאמר מלכי אדמה בהיכליה� שנאמר מלכי אדמה בהיכליה� שנאמר  שבשעה שנתנה תורה זעו כל  שבשעה שנתנה תורה זעו כל  שבשעה שנתנה תורה זעו כל  שבשעה שנתנה תורה זעו כל ,,,,מת� תורה שמע ובאמת� תורה שמע ובאמת� תורה שמע ובאמת� תורה שמע ובא

""""שראל שמעו מסו� העול� ועד סופו שנאמרשראל שמעו מסו� העול� ועד סופו שנאמרשראל שמעו מסו� העול� ועד סופו שנאמרשראל שמעו מסו� העול� ועד סופו שנאמריייי שבשעה שנקרע י� סו� ל שבשעה שנקרע י� סו� ל שבשעה שנקרע י� סו� ל שבשעה שנקרע י� סו� ל,,,, שמע ובא שמע ובא שמע ובא שמע ובאסו�סו�סו�סו�קריעת י� קריעת י� קריעת י� קריעת י� : : : : ררררממממאואואואועזר עזר עזר עזר ייייאלאלאלאל
            ))))ילקוט שמעוניילקוט שמעוניילקוט שמעוניילקוט שמעוני" (" (" (" (האמריהאמריהאמריהאמריויהי כשמוע כל מלכי ויהי כשמוע כל מלכי ויהי כשמוע כל מלכי ויהי כשמוע כל מלכי """"

, קריעת י� סו�: שלושת הדברי�כל  את שיתרו שמע  הרי מסתבר לומר,לא ברורה המחלוקת במדרשלכאורה 
שנראה לומר שלא נחלקו התנאי� בכ! שיתרו שמע את כל אשר אירע " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה? מלחמת עמלק ומת� תורה

ציפורה ו לבא ע� יתר לגרמהזו ש היא, משלוש השמועות, איזו שמועה במדרש היא מחלוקתהעיקר אלא , לישראל
שמע שמע שמע שמע "המדרש שכל אחד מהתנאי� השתמש בביטוי לשו�  ודבר זה מוכח מ.ובני ישראל שהיו במדברל משה ה אובני

  :לגבי כל דעה מדוע חשב התנא ששמועה זו גרמה ליתרו לבא אל משה" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ממשי! ומבאר ה". באבאבאבאוווו
 ויתרו ,היה מלחמה בעמלק מדור דורשת 'ההיות שיתרו שמע את ציווי : """"ובאובאובאובא יהושע אומר מלחמת עמלק שמע  יהושע אומר מלחמת עמלק שמע  יהושע אומר מלחמת עמלק שמע  יהושע אומר מלחמת עמלק שמע רבירבירבירבי""""

 שאול אל הקיני רדו סורו מתו! עמלקי פ� אוסיפ! עמו ואתה עשית ויאמר: "מר שנא�בי� העמלקירו ומשפחתו ג
הרי  ,למשהציפורה  ו את בתריחזיא� לא לחשוש שיתרו גר� הדבר ל ) ו' טו'אמואל ש(" חסד ע� ישראל בעלות� מצרי�

אשתו לחזור ולזווגה ציפורה ע�  אל משה בא �כל  ע, ובניותרוג� ביבני ישראל  ילחמו ,היה מלחמה בעמלקתכש
   . בניובזכות חתנו משה וזכות חסד בבני ישראל עמו יעשו ה שבמלחמת עמלק הבאה ובתקו "אחר שלוחיה"אליו 

שמות (" אל תגשו אל אשה"במעמד סיני שנאמר כאשר יתרו שמע  :"""" שמע ובא שמע ובא שמע ובא שמע ובא� תורה� תורה� תורה� תורה אליעזר המודעי אומר מת אליעזר המודעי אומר מת אליעזר המודעי אומר מת אליעזר המודעי אומר מתרבירבירבירבי""""

קל  ישראל שלפי שעה קבלו את התורה פרשו מ� האשה ומה: "מציווי זהדרוש ישמשה " קל וחומר"הבי� את ה )טו' יט
ישלח ז יאפסו הסיכויי� שמשה  וא"וכל משה שהשכינה מדברת עמו כל שעה שיהיה פרוש מאשתו מכל וחומר

   .תדור אצלולפחות בא יתרו והביא למשה את אשתו כדי שלהביא אליו את אשתו לכ� 
: ל"ואמרו חז ,בגטגרש את אשתו שמשה רבי אליעזר הוא מהסוברי� : """" שמע ובא שמע ובא שמע ובא שמע ובאסו�סו�סו�סו�ריעת י� ריעת י� ריעת י� ריעת י�  אליעזר אומר ק אליעזר אומר ק אליעזר אומר ק אליעזר אומר קרבירבירבירבי""""
הראשו� של האד� אלא בזיווג  בזיווג מסיקה ש� הגמרא שאי� מדוברו, ).סנהדרי� כב(" � כקריעת י� סו�זווגל קשה"
שהיה  מי הי� שליווג זהשזה דומה לפירוד ומשו�  ,גרושתואת זה המחזיר הכוונה ל "זיווג שני"וכפי הנראה , שניה

מאוד קשה נפרדו לשני חלקי� וכעת י' לפי ציווי התחלה היו המי� מחוברי� חיבור טבעי ושבה, בקריעת י� סו�
כמי� הפני� לפני� כ� לב " כ! חשב יתרו ש, בחבור� שנית עלה זיווג� יפה'כאשר רצה הי� שאורא! , שוב לחבר�

בי� תבטל הזיווג וחיבור הטבעי שכעת היתרו  משה את ציפורה הבי� שבתחילה כאשר גרש )יט' משלי כז(" האד� לאד�
�  קריעת ילכאשר שמע עא! יחד לדור באהבה ורעות כבראשונה שוב  שיתחברו פשראי מעתה אמשה לציפורה ו

זיווג השני שזיווגו יעלה בה ו אז ראה שיש תקומעול�שבו לאיתנ� כאילו לא נפרדו ה� � ו המיפרדשנ שאחר ,ו�ס
   .  ובאבתו לקח את צפורה �כל ע,  את משה וציפורהאפשרי כ! אפשרי לזווגזה  ו�ס� בקריעת ישכמו ו ,יפה

  

  ) ג'יחשמות (" ריהנכרץ באר הייתי אשר שם האחד גרשם כי אמר ג"
,  עמוה אלאהבבעבותות היה קשור שמשה אי! ו של מעלתמצביע על " גרש�"מציי� שהש� " מש! חכמהמש! חכמהמש! חכמהמש! חכמה"ה

נו שלהיה חת שהרי ,אחר כ! גר במדי� פרעה וו שלל בביתהכיר את עמו שהרי בתחילה גדשלכאורה משה כלל לא 
, גר באר$ נכריהכעצמו משה את ב יחשהכל זאת ע� , � ישראלעכלומר משה היה כל חייו מנותק מ, י�דיתרו כה� מ

 ".גרש�"עד שקרא לבנו על זה כל כ! היה מצטער ו, ב את אר$ מצרי� אשר ש� עמו לאר$ אחוזתויוהחש
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  "יד יצחק"תפילין ח "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )א' שמות יח("  יתרו כהן מדין חותן משהוישמע"
 קושר את סיו� הפרשה הקודמת שדברה על מלחמת עמלק לבי� תחילת הפרשה הנוכחית המספרת על רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

הראות ולהדגיש את לעל מנת  , עמלקפרשתויתרו פרשת  , אלותיו פרשונסמכלשיטתו , בואו של יתרו חות� משה
שבא בזה עשה עמנו רעה ובכל זאת , לנומשפחה  קרוב ,עשונו של בהלוא הוא  ,עמלק,  שני הדמויותהניגודיות בי�

עשה התאמ$ ו, העול� ולא קרוב משפחה שלנושהיה מאומות , יתרו, לעומתוו, להלח� נגדנו במדברבכדי  י�ממרחק
לפי לשל� לכל אחד ואחד ראל בני ישצטוו משו� כ! ה, מדברכ� ב� בדרילעיניה� היה לבזה טובה � ישראל � ַעִע
אילו על ו, )'דברי� כה(" תמחה את זכר עמלק" : שנאמרו זכראתעל עמלק הצטוו בני ישראל למחות ,  לוגמול הראויה

כאשר  שלא נכרית אות� ,עמלק יושבי� בקרב יוהר בבני הקיני שהולהיז, ו ולזרעוליתרו הצטוו בני ישראל להיטיב 
 פ� עמלקיויאמר שאול אל הקיני לכו סורו רדו מתו! " : במלחמת שאול בעמלקוכ� כתוב, הכרית את עמלקנבוא ל

  ) טו'שמואל א(" אוסיפ! עמו ואתה עשית חסד ע� כל בני ישראל בעלות� ממצרי� ויסר קיני מתו! עמלק
  

  )א' שמות יח(" יתרו כהן מדין וישמע"
אור אור אור אור "וכפי שכותב ה, לכאורה זהו חיסרו� ולא יתרו�, "כה� מדי�"יתרו כלא ברור מדוע מציינת התורה את ייחוסו של 

, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אלא מבאר ה? "ומ� הראוי ראשונות לא תזכרנה, אי� זו מעלה אלא ירידה", הקדוש" החיי�החיי�החיי�החיי�
כה� "בחינות הרמוזות בבו שתי ההיו למרות שלומר כ, "כה� מדי�"ה עליו האיש באומראת שבח שהתורה באה ל

נגדיי� שה� דברי� יתרו שני א� על פי כ� עשה .  זרהלעבודהאדוק שהיה . ב. מדי� לומנהיג שהיותו ראש . א": די�מ
אד� שלא ע� תחת� הש, "חות� משה: "הכתובאמר ומנהיג במדי�  כנגד היותו גדול .שתי בחינות אלווהפכיי� ל

שיקפיד לתת בתו , צרי! לומר אחד המיוחד לאומתוואי� , נוהגי שררהי� קפידמדבר זה על ו, להגד'עדיי�  לו נודעה
, אמר הכתוב מה שאמר בסו� העני�, "כה�"וכנגד היותו אדוק לעבודה זרה כמשמעות המוב� מתיבת . ש�לאד� בלא 

עד כדי כ! אי� בו חידוש ומעלה גדולה א� יאמר אותו אד� רגיל ודבר זה , "�לקי)א המכל' עתה ידעתי כי גדול ה"
אומה של שכה� , דבר גדול הוא, " מדי�כה�", ! כשאומר זאת המנהיג הרוחני של מדי�א, בתורהעד שיקבע לעולמי 

  . כי הבל יפצה פיה�יה� עיד עלמאחת מה� 
  

  )יא' שמות יח("  בדבר אשר זדו עליהםכי"
 ,מבארו. "�לקי)אמכל ה' הגדול "ידעתי שמזה , הזידו המצרי� על ישראלה שבזש:  מפרש את דברי יתרו כ!����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

 על ישראל 'ת הגזרקיימו את מפני שה� , שבעצ� המצרי� לא היו צריכי� להיענש על כ! ששעבדו את בני ישראל
 :וכמו שאמר, מהעול� ישראל אתהזידו עליה� וחשבו להכרית שהמצרי�  א אל) יג'בראשית טו( "ועבדו� וענו אות�"
כל הב� הילוד "וגזר עליה� , הבני�את דות להמית מיל הלעצוה פרעה ו, ) י' אשמות(" הבה נתחכמה לו פ� ירבה"

: הכתובאמר מה שו,  אות� לגמרימידהשה "הקבשהעונש זו הגיע לה� ההזדה העל ו, ) כב'שמות א( " תשליכהוהיאורה
מביא ו.  לב��ונק� מה� על זדו, מחשבת�את ראה ה "הוא כי הקב, ) יד'בראשית טו( "וג� את הגוי אשר יעבודו ד� אנכי"

  . בעבור הזדו� שחשבו לעשות לה�הוא העונש ש, ) י'נחמיה ט( " ידעת כי הזידו עליה�כי: "הכתובאיה מלכ! ר
  

   )ט 'שמות כ(" שית כל מלאכתךוע תעבוד יםששת ימ"
ומה יקרה א� לא ?  מלאכתו לפני השבתכלכלכלכלוכי חייב האד� לסיי� את "  מלאכת!כלכלכלכלשית וע: "מדוע מוסי� הכתוב

לא עלי! ": באבות שאומרתוק על פי המשנה פסהאת כוונת  הירשהירשהירשהירשר ר ר ר """"ששששררררההההמבאר ? כה המלאכלכלכלכליספיק לסיי� את 
 ההשתדלות ואכל החיוב עליו ה, את המלאכהלגמור ב חיועליו בי� שאי� על האד� לה, )טז' אבות ב(" המלאכה לגמור

רי ה, יושע מצעמבאד� לא השלי� את מלאכתו והוא צרי! להפסיק ת האבשבכניסת הואז א� , לעשות את המלאכה
  .לא עליו המלאכה לגמורכי , ותשתדלהכתו היא הלאמכל  מלאכתו שהרי כלכלכלכלעשה את שמבחינתו הוא 

  

  ) ז'כשמות (א״ וא כי לא ינקה ה׳ את אשר ישא שמו לשו לשךקיול-״לא תשא את שם ה׳ א
זאת סביר  מ?ה"קב של ה(ונקה( לא תתקיי� בו מידתדהיינו " 'כי לא ינקה ה: "כא� נאמר קאומכל העבירות דומדוע 

, אזי בלילה העבירה נכתבת בספר הזיכרונות, על פי הידוע שאד� שעובר עבירה במש! היו� ����אאאאשלשלשלשלייייממממיייימאיר מפרמאיר מפרמאיר מפרמאיר מפררבי רבי רבי רבי 
נשבע כאשר אד� , א� כ!. וכאשר האד� חוזר בתשובה על עבירה זו אזי העבירה נמחקת לחלוטי� מספר הזיכרונות

לא תשובה שלימה שיחזור האד� בפילו ! אא. " לשוא'בש� ה ענשב"פלוני הזיכרונות שנכתב בספר ,  לשוא'בש� ה
  . (כי לא ינקה(י הכוונההווז. סור למחוק ש� ה*יאיש ש משו�, כרונות את כל העבירהילמחוק מספר הזנית� יהיה 

  

 
"שיר ידידות" - שירת בקשות בנוסח מרוקו 

  20:30חברת הבקשות " מאיר השחר"   ב" ב בהדרכת בן חמו יוסף הי" ו מקיימת שירת בקשות מידי ערב שבת בשעה 
 054-6447141 אבי -  052-3268315יוסף -   לבירור מיקום הבקשות או להזמנת הקבוצה אליכם: 
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