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 ד"בס

 "וישמע יתרו"
 פרידמן. ב' שיעורו של ר

  נבון.מ' ר

 
  יח שמות

 הֹוִציא ִּכי ַעּמֹו ּוְלִיְׂשָרֵאל ְלמֶֹׁשה ֱאלִֹהים ָעָׂשה ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת מֶֹׁשה חֵֹתן ִמְדָין כֵֹהן ִיְתרֹו ַוִּיְׁשַמע) א(
 ְוֵאת) ג( :ִׁשּלּוֶחיָה ַאַחר מֶֹׁשה ֵאֶׁשת ִצּפָֹרה ֶאת מֶֹׁשה חֵֹתן ִיְתרֹו ַוִּיַּקח) ב(  :ִמִּמְצָרִים ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְיקָֹוק

 ֱאלֵֹהי ִּכי ֱאִליֶעֶזר ָהֶאָחד ְוֵׁשם) ד( :ָנְכִרָּיה ְּבֶאֶרץ ָהִייִתי ֵּגר ָאַמר ִּכי ֵּגְרׁשֹם ָהֶאָחד ֵׁשם ֲאֶׁשר ָבֶניָה ְׁשֵני
 ֲאֶׁשר ַהִּמְדָּבר ֶאל מֶֹׁשה ֶאל ְוִאְׁשּתֹו ּוָבָניו מֶֹׁשה חֵֹתן ִיְתרֹו בֹאַוָּי) ה( :ַּפְרעֹה ֵמֶחֶרב ַוַּיִּצֵלִני ְּבֶעְזִרי ָאִבי
 :ָהֱאלִֹהים ַהר ָׁשם חֶֹנה הּוא

 
 'ז א"קטזבחים 

 בצדו כתיב שהרי, שמע עמלק מלחמת, אומר יהושע' ר ,ונתגייר ובא שמע שמועה מה
 מתן, אומר המודעי זראלע' ר, חרב לפי עמו ואת עמלק את יהושע ויחלש) בשלח פ"ס(

  ...,סופו ועד העולם מסוף הולך קולו היה ישראל לעמו תורה שכשנתנה, ובא שמע תורה
 כל כשמוע ויהי) 'ה יהושע (שנאמר, ובא שמע סוף ים קריעת, אומר יעקב בן אליעזר' ור

 :הירדן מי את' ה הוביש אשר את' וגו האמורי מלכי
 

  א פסוק יח פרק שמות יקר כלי
 שאין מינה שמע :"ובא" ומדנקט, נחלקו במה כן ואם... , הכל שמע שיתרו נראה אורהלכ... 

יא ה [מחלוקתם שעיקר אך... , "'וגו עשה אשר כל את" ששמע מודים הכל כי שמע מה מחלוקתם
 חידוש איזה ששמע לפי אמר וכאילו, ... , משה של ובניו אשתו עם לבוא לו גרמה שמועה איזו]ב

 לו שגרמה שמע שמועה מה להם וקשה, משה אשת צפורה את עמו ויקח בא כן על לבוא שהכריחו
 :ובניו משה אשת עם לבוא

 
  יז שמות

 ִהָּלֵחם ְוֵצא ֲאָנִׁשים ָלנּו ְּבַחר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר) ט( :ִּבְרִפיִדם ִיְׂשָרֵאל ִעם ַוִּיָּלֶחם ֲעָמֵלק ַוָּיבֹא) ח(
 מֶֹׁשה לֹו ָאַמר ַּכֲאֶׁשר ְיהֹוֻׁשַע ַוַּיַעׂש) י( :ְּבָיִדי ָהֱאלִֹהים ּוַמֵּטה ַהִּגְבָעה רֹאׁש ַעל ִנָּצב נִֹכיָא ָמָחר ַּבֲעָמֵלק
 ִיְׂשָרֵאל ְוָגַבר ָידֹו מֶֹׁשה ָיִרים ַּכֲאֶׁשר ְוָהָיה) יא( :ַהִּגְבָעה רֹאׁש ָעלּו ְוחּור ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה ַּבֲעָמֵלק ְלִהָּלֵחם

 ְוַאֲהרֹן ָעֶליָה ַוֵּיֶׁשב ַתְחָּתיו ַוָּיִׂשימּו ֶאֶבן ַוִּיְקחּו ְּכֵבִדים מֶֹׁשה ִויֵדי) יב( :ֲעָמֵלק ְוָגַבר ָידֹו ָיִניַח רְוַכֲאֶׁש
 ֲעָמֵלק ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ַוַּיֲחלֹׁש) יג( :ַהָּׁשֶמׁש ּבֹא ַעד ֱאמּוָנה ָיָדיו ַוְיִהי ֶאָחד ּוִמֶּזה ֶאָחד ִמֶּזה ְבָיָדיו ָּתְמכּו ְוחּור
 ָמחֹה ִּכי ְיהֹוֻׁשַע ְּבָאְזֵני ְוִׂשים ַּבֵּסֶפר ִזָּכרֹון זֹאת ְּכתֹב מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) יד( פ :ָחֶרב ְלִפי ַעּמֹו ְוֶאת

 ִּכי ַוּיֹאֶמר) טז( :ִּסיִנ ְיקָֹוק ְׁשמֹו ַוִּיְקָרא ִמְזֵּבַח מֶֹׁשה ַוִּיֶבן) טו( :ַהָּׁשָמִים ִמַּתַחת ֲעָמֵלק ֵזֶכר ֶאת ֶאְמֶחה
  פ: ּדֹר ִמּדֹר ַּבֲעָמֵלק ַליקָֹוק ִמְלָחָמה ָיּה ֵּכס ַעל ָיד
 

  א פסוק יח פרק שמות יקר כלי
 דר היה ויתרו דור מדור בעמלק מלחמה שיהיה' ה אמר כי, שמע עמלק מלחמת אומר יהושע רבי
 אוסיפך פן עמלקי מתוך סורו רדו הקיני אל שאול ויאמר) ו טו א - שמואל (שנאמר, העמלקי בין
 בתי את ואזווג אחזור לא אם יתרו וחשב, ממצרים בעלותם ישראל עם חסד עשית ואתה עמו

 אחר אליו ולזווגה לחזור אשתו עם בא כן על, בי גם ילחמו בעמלק מלחמה כשיהיה כן אם למשה
 :בניו בניו הבנים כי ובניו משה חתנו בעבור עמו חסד שיעשו אמר כי, שלוחיה

 
  ויאמר) עח (ה"ד עח פיסקא במדבר ספרי

 ... כיתרו התורה את שחיבבו הגרים בכל מצינו שלא ,התורה את שחיבב שם על חובב] נקרא[ יתרו...
 

 .בקרב נפל. ורשה גטו מרד מפקד) 1943 במאי 8 – 1919 ('אנילביץ מרדכי
. ביותר הנועזים ומתינומחל למעלה שהוא דבר נפל. במילים לתאר ניתן לא עלינו שעבר מה"

 משש למעלה והשנייה דקות 40 מעמד החזיקה שלנו אחת פלוגה. הגטו מן פעמיים ברחו הגרמנים

. ביותר מעטות אדם בכח אבדותינו. נמלטו אשר הגרמנים את התקיפו שלנו פלוגות כמה. שעות

 גדולים דברים םשמתרחשי מרגיש אני. הירייה מכונת ידי על גיבור כחייל נפל. נפל. הישג זה אף

 ההתנגדות. לעובדה הפכה בגטו העצמית ההגנה..... ועצום רב ערכו לבצע העזנו אותו והדבר

 הלוחמים של גבורה ומלאת מופלאה ללחימה עד הייתי. למעשה הפכו והנקמה המזוינת היהודית

 .צוקרמן יצחק לסגנו ויועד ביידיש במקור שנכתב האחרון מכתבו -" היהודים
 

 ' מיומנו של אנילבץ– "מנשן האלו-האובר, הם אפילו מתים, הם מדממים, הם נופלים"
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A Surplus of Memory: Chronicle of the Warsaw Ghetto Uprising, p.285 
Suddenly, the Germans appeared opposite us.  But at that time a psychological change took 
place in us: our self-confidence increased because of the clash on Zamenhof Street.  What did 
we do? Altogether we killed and wounded a few Germans.  But that gave us strength - you 
can encounter Germans and not die! So when they came up on the roof from the other side (it 
didn’t occur to them that there were Jews organized in a fighting group), our people were so 
bold that when they came upon the first German, they didn’t even bother to shoot him; they 
simply grabbed him and threw him off the roof from the fourth or fifth floor.  Then the 
Germans started running away and our people began chasing them and shooting them.  By 
then we had looted their weapons.   
The Germans didn’t come any more that day. 
 

  יד פרק שמות
 ּוֵבין ִמְגּדֹל ֵּבין ַהִחירֹת ִּפי ִלְפֵני ְוַיֲחנּו ְוָיֻׁשבּו לִיְׂשָרֵא ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר) ב( :ֵּלאמֹר מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵּבר) א(

 ֲעֵליֶהם ָסַגר ָּבָאֶרץ ֵהם ְנֻבִכים ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ַּפְרעֹה ְוָאַמר) ג( :ַהָּים ַעל ַתֲחנּו ִנְכחֹו ְצפֹן ַּבַעל ִלְפֵני ַהָּים
 ֲאִני ִּכי ִמְצַרִים ְוָיְדעּו ֵחילֹו ּוְבָכל ְּבַפְרעֹה ְוִאָּכְבָדה ַאֲחֵריֶהם ְוָרַדף ַּפְרעֹה ֵלב ֶאת ְוִחַּזְקִּתי) ד( :ַהִּמְדָּבר

 ַמה ַוּיֹאְמרּו ָהָעם ֶאל ַוֲעָבָדיו ַּפְרעֹה ְלַבב ַוֵּיָהֵפְך ָהָעם ָבַרח ִּכי ִמְצַרִים ְלֶמֶלְך ַוֻּיַּגד) ה( :ֵכן ַוַּיֲעׂשּו ְיקָֹוק
 ֵׁשׁש ַוִּיַּקח) ז( :ִעּמֹו ָלַקח ַעּמֹו ְוֶאת ִרְכּבֹו ֶאת ַוֶּיְאסֹר) ו( :ֵמָעְבֵדנּו ִיְׂשָרֵאל תֶא ִׁשַּלְחנּו ִּכי ָעִׂשינּו ּזֹאת

 ַוִּיְרּדֹף ִמְצַרִים ֶמֶלְך ַּפְרעֹה ֵלב ֶאת ְיקָֹוק ַוְיַחֵּזק) ח( :ֻּכּלֹו ַעל ְוָׁשִלִׁשם ִמְצָרִים ֶרֶכב ְוכֹל ָּבחּור ֶרֶכב ֵמאֹות
 ַעל חִֹנים אֹוָתם ַוַּיִּׂשיגּו ַאֲחֵריֶהם ִמְצַרִים ַוִּיְרְּדפּו) ט( :ָרָמה ְּבָיד יְֹצִאים ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ָרֵאלִיְׂש ְּבֵני ַאֲחֵרי
 ְבֵני ַוִּיְׂשאּו ִהְקִריב ּוַפְרעֹה) י( :ְצפֹן ַּבַעל ִלְפֵני ַהִחירֹת ִּפי ַעל ְוֵחילֹו ּוָפָרָׁשיו ַּפְרעֹה ֶרֶכב סּוס ָּכל ַהָּים

) יא( :ְיקָֹוק ֶאל ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ַוִּיְצֲעקּו ְמאֹד ַוִּייְראּו ַאֲחֵריֶהם נֵֹסַע ִמְצַרִים ְוִהֵּנה ֵעיֵניֶהם ֶאת ְׂשָרֵאלִי
 נּוְלהֹוִציָא ָּלנּו ָעִׂשיָת ּזֹאת ַמה ַּבִּמְדָּבר ָלמּות ְלַקְחָּתנּו ְּבִמְצַרִים ְקָבִרים ֵאין ַהִמְּבִלי מֶֹׁשה ֶאל ַוּיֹאְמרּו

 ִּכי ִמְצָרִים ֶאת ְוַנַעְבָדה ִמֶּמּנּו ֲחַדל ֵלאמֹר ְבִמְצַרִים ֵאֶליָך ִּדַּבְרנּו ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ֶזה ֲהלֹא) יב( :ִמִּמְצָרִים
 ֶאת ּוּוְרא ִהְתַיְּצבּו ִּתיָראּו ַאל ָהָעם ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר) יג( :ַּבִּמְדָּבר ִמֻּמֵתנּו ִמְצַרִים ֶאת ֲעבֹד ָלנּו טֹוב

 ַעד עֹוד ִלְראָֹתם תִֹסיפּו לֹא ַהּיֹום ִמְצַרִים ֶאת ְרִאיֶתם ֲאֶׁשר ִּכי ַהּיֹום ָלֶכם ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ְיׁשּוַעת
 : ַּתֲחִריׁשּון ְוַאֶּתם ָלֶכם ִיָּלֵחם ְיקָֹוק) יד( :עֹוָלם

 
  לז:יב שמות
 : ִמָּטף ְלַבד ַהְּגָבִרים ַרְגִלי ֶאֶלף ֵמאֹות ֵׁשׁשְּכ ֻסּכָֹתה ֵמַרְעְמֵסס ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ַוִּיְסעּו

 
  יג פסוק יד פרק שמות עזרא אבן

 לכם יעשה אשר' ה ישועת את תראו רק, מלחמה תעשו לא אתם כי' ה ישועת את וראו התיצבו) יג(
 לא ולמה, אחריהם מהרודפים איש אלף מאות שש של גדול מחנה יירא איך, לתמוה יש. היום

 ממצרים היוצא הדור וזה, לישראל אדונים היו המצרים כי, התשובה? בניהם ועל נפשם לע ילחמו
 נרפים ישראל והיו, אדוניו עם להלחם עתה יוכל ואיך, שפלה ונפשו מצרים עול לסבול מנעוריו למד

 את חולש היה משה תפלת לולי, מועט בעם בא עמלק כי תראה הלא. למלחמה מלומדים ואינם
 כל שמתו סבב) ג, ב א"ש (עלילות נתכנו ולו) ט, ה איוב (גדולות עושה שהוא לבדו והשם .ישראל

, המדבר דור אחר דור שקם עד, בכנענים להלחם כח בהם אין כי, הזכרים ממצרים היוצא העם
 :שמות ואלה' בפ משה בדברי הזכרתי כאשר, גבוהה נפש להם והיתה גלות ראו שלא

 
“Israel: the first decade of independence” – chapter by Hanna Yablonka 
• “the [survivors] did not prove themselves in battle.  On the contrary, some of them fled. It 

turned out that they were scared and attributed this to their nerves which were destroyed in 
the concentration camps.” (567).   

• “After 6 months of engagement, Gahal recruits [survivors] have proven to be an excellenet 
reinforcement” (568). 

 
  א פסוק יח פרק שמות בחיי רבינו
 זרעו כי שידוע והוא, ...  עמלק לפרשת יתרו פרשת, לזו זו פרשיות בסמיכות טעם לתת עוד יתכן
 גם לישראל הראשונה במלחמה בין הדורות בכל לישראל" מכאיב קוץ) "כד, חכ יחזקאל (עשו של

. האחרונה כן, ויהושע משה ידי על נצחנוה הראשונה שהמלחמה כשם כי הכתוב וירמוז, האחרונה
, כמשה לוי משבט שהוא אליהו י"ע להגאל אנו עתידין בידם אנחנו אשר הזה החל הגלות והוא

 יתרו נתגייר מצרים של ראשונה שבגאולה וכשם, כיהושע ריםאפ משבט שהוא יוסף בן ומשיח
   ...לדתנו ויחזרו ג"העו כל יתגיירו אחרונה בגאולה כן לאמונתנו וחזר


