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 המלך                                   יתרופרשת                                תורת  
 

 על שמושהפרשה נקראת יתרו מדוע זכה 
 

ה ( א)שמות פרק יח  ֶׁ מֹש  ים לְׁ ה ֱאלֹהִּ ר ָעש ָ ֶׁ ל ֲאש  ה ֵאת כ ָ ֶׁ ָין חֵֹתן מֹש  דְׁ רֹו כֵֹהן מִּ תְׁ ַמע יִּ ְׁ ש  ַוי ִּ

י ה ֹו כ ִּ ָרֵאל ַעמ  ש ְׁ יִּ םו לְׁ ָריִּ צְׁ מ ִּ ָרֵאל מִּ ש ְׁ ת יִּ קָֹוק אֶׁ יא יְׁ ָֹרה ( ב) :ֹוצִּ פ  ת צִּ ה אֶׁ ֶׁ רֹו חֵֹתן מֹש  תְׁ ח יִּ ק ַ ַוי ִּ

יהָ  ו חֶׁ ל  ִּ ה ַאַחר ש  ֶׁ ת מֹש  ֶׁ י ( ג) :ֵאש  יתִּ ר ָהיִּ י ָאַמר ג ֵ ֹם כ ִּ ש  רְׁ ָחד ג ֵ ם ָהאֶׁ ֵ ר ש  ֶׁ יָה ֲאש  ֵני ָבנֶׁ ְׁ ֵאת ש  וְׁ

י ָה רִּ ץ ָנכְׁ רֶׁ אֶׁ זֶׁר( ד) :ב ְׁ יעֶׁ ָחד ֱאלִּ ם ָהאֶׁ ֵ ש  עֹה וְׁ רְׁ ַ ב פ  רֶׁ י ֵמחֶׁ ֵלנִּ צ ִּ י ַוי ַ רִּ זְׁ עֶׁ י ב ְׁ י ֱאלֵֹהי ָאבִּ  :כ ִּ

 :ס ולא בגלל המכות במצרים"מדוע חזר בגלל קריעת י

וישמע יתרו מה שמועה שמע י שמות פרשת יתרו פרק יח פסוק א "רשופ
שמות ( בובר)מדרש אגדה וכן הוא ב :קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, ובא

א "ד: מלחמת הים שמע. מה שמוע שמע ובא. וישמע יתרופרק יח סימן א 
שמות פרק יח ( לקח טוב)פסיקתא זוטרתא וכן מבואר ב :ים סוף שמע

יהושע אומר שמע מלחמות ' ר, מה שמועה שמע ובא. וישמע יתרוסימן א 
, אליעזר אומר קריעת ים סוף שמע ובא' ר, שהיא כתובה בצדו, עמלק ובא

וכן אומרת , וף העולם ועד סופושבשעה שנקרא ים סוף שמעו האומות מס
ונשמע וימס לבבנו ' וגו' רחב לשלוחי יהושע כי שמענו את אשר הוביש ה

 (:יהושע ב י ויא)
ויש לשאול מדוע יתרו התעורר מקריעת הים ומלחמת עמלק להתגייר 

 ?ואילו מפאת העשר מכות שהיו במצרים עדיין לא התעורר להתגייר
י "סים נגד הטבע אשר נעשו לבנכי כאשר ראה את הניד לבאר "ונלע

מכל מקום מתוך הרגל הכישוף שהיה נפוץ במצרים לא ידעו , במצרים
אבל כאשר ראה שהים נקרע , ת ולא כישוף"בבירור שזה הנהגת השי

ה ושליטתו על הטבע "י והמצרים טבעו נראה בעליל השגחת הקב"לבנ
ו ולכן ואשר הוא מנהיג את העולם כולו ומשגיח לפרטיו ואין מבלעדי

וכן מלחמת עמלק האומה החזקה כיצד נפלו . התחזק באמונה והתגייר
ה יחד עבורו "וזכה להגיע למדרגה גדולה כזאת עד שהקב, י"לפני בנ

פרשה שלמה בשם יתרו אשר מועטים שזכו שפרשה שלמה תיקרא על 
או פנחס , או שרה אמנו, כמו שמצינו בנח אשר היה יחיד בעולם, שמם

וכן מצינו בשני רשעים בלק וקרח אשר הגדילו רשע  ,בקנא את קנאתי
 .והנציחו זכרונם לבל נשכח את רשעותם ודרכם הרעה

מה ההבדל בין יתרו  [דף סח עמוד ב]וכן מבואר בזוהר פרשת יתרו 
 וכי יתרו שמע וכל עלמא לא שמעו והא ' וגו וישמע יתרול "וז לאחרים 
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עלמא שמעו ולא אתברו אלא כל  ?שמעו עמים ירגזון( שמות טו)כתיב 

 והאי שמע ואתבר ואתכפיא מקמיה דקודשא בריך הוא ואתקרב לדחלתיה
ומשיב אמנם כולם שמעו אך לא , ביאורו וכי כל העולם לא שמעו .ל"עכ

 .חזרו בהן ואילו יתרו שמע וחזר בתשובה ולמד מוסר
 :מה ההבדל בין השפחה על הים ליתרו

שמות פרק טו ( בובר)שכל טוב והנה יש להתבונן הרי מבואר במדרש 
וכן  .'אליעזר אומר ראתה שפחה על הים מה שלא ראו יחזקאל וישעי' ר
ותנינן ראתה שפחה פרשת בשלח דף סד עמוד ב ( שמות)זוהר כרך ב ב

זה אלי בכבודו י שמות פרק טו "רשכ "וכ. על הים מה שלא ראה יחזקאל
הים מה שלא ראו  ראתה שפחה על, נגלה עליהם והיו מראין אותו באצבע

ופירושו של דבר שהגיעו למדרגת נבואה גבוהה כל כך עד  :  נביאים
פירושו שהגיעו למדרגת אמונה שהרגישו בחוש " זה אלי ואנוהו"שהצביעו 
 . ה"את הקב

 ?כ יש לשאול מדוע לא נקרא פרשה על שמם ואילו יתרו כן זכה"וא
שאמרו ראתה  ל"שדקדק בלשון חזי דברי הרב מבריסק "אמנם נראה עפ

כ צריך להחליף את "הרי לכאורה אם זכתה לראות בנבואה א' שפחה וכו
  ?התואר שלה לנביאה ומדוע עדיין נקראת בשם שפחה

מלמדים אותנו כי אמנם היית התעוררות גדולה בקריעת הים ל "אלא חז
וזכו להתרומם לדרגה גבוה יותר מהנביאים אך אין אותה התעוררות 

 .  אלא עדיין נשארה בדרגת שפחה נהפכה לקניין נפשי
שאין העיקר התעוררות לבד אלא תיקון מעשיו וקיום התורה ללמדנו 

והמצוות כתוצאה מכך וכמעשה יתרו שהסיק את המסקנות ובא והתגייר 
אבל שפחה אמנם ראתה יותר מיחזקאל אך . ולכן זכה שנקראת על שמו

לא זכו  ת"נשארה שפחה ולא שינתה דרכה ונתיבותיה בעבודת הי
 . שתיקרה פרשה על שמם

 בידידות ואהבה
 מרדכי מלכא

 


