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 פרשת יתרו 

ֹו ל ַעמּ֑ ָרֵאֵ֖ שְׁ יִּ ה ּולְׁ ֹמש ֶׁ֔ ים לְׁ ר ָעָשה ֱאֹלהִּ ה ֵאת ָכל־ֲאש  ָין ֹחֵתן ֹמש ֶׁ֔ דְׁ רֹו ֹכֵהן מִּ תְׁ ע יִּ ַמַ֞ שְׁ יא)א( ַויִּ ִ֧ י־הֹוצִּ ִּֽ ל   כִּ ָרֵאֵ֖ שְׁ ת־יִּ ֹקָֹוָֹ֛ק א  יְׁ
ם: יִּ ָרִּֽ צְׁ מִּ  מִּ

יָה: ִּֽ ּלּוח  ר שִּ ה ַאַחֵ֖ ּ֑ ת ֹמש  ה ֵאש  ֹפָרֵ֖ ת־צִּ ה א  רֹו ֹחֵתן ֹמש ֶׁ֔ תְׁ ח יִּ ַקַּ֗  )ב( ַויִּ

ָיִּֽה: רִּ ץ ָנכְׁ ר  ֵ֖ א  י בְׁ יתִּ ר ֵגר ָהיִֶּׁ֔ י ָאַמֶׁ֔ ם כִּ ֹשֶׁ֔ ֵּֽרְׁ ָחד ֵגִּֽ א  ר ֵשם ָהִּֽ ּ֑יָה ֲאש  ֵני ָבנ  ת שְׁ ֵאֵ֖  )ג( וְׁ

ֵש   ה:)ד( וְׁ ֹעִּֽ ב ַפרְׁ ר  י ֵמח   נִּ ֵלֵ֖ י ַוַיצִּ ֶׁ֔ רִּ זְׁ ע  י בְׁ י־ֱאֹלֵהי ָאבִּ ִּֽ ר כִּ ז  ּ֑ יע  ד ֱאלִּ ָחֵ֖  ם ָהא 

ר ָהאֱ  ם ַה  ּוא ֹחנ  ה ָשֵ֖ ר־הָ֛ ר ֲאש  ָבַּ֗ דְׁ ל־ַהמִּ ה א  ּ֑ ל־ֹמש  ֹו א  תֵ֖ שְׁ אִּ ה ּוָבָנ יו וְׁ ָ֛ ן ֹמש  רֹו ֹחֵת  תְׁ א יִּ ַֹ֞ ים:)ה( ַוָיב ִּֽ  ֹלהִּ

ה  ל־ֹמש ֶׁ֔ ר א  ּה:)ו( ַויֹאמ  ָמִּֽ ֵ֖יָה עִּ ֵנ י ָבנ  ךֶׁ֔ ּושְׁ תְׁ שְׁ אִּ יך וְׁ ּ֑ ֹו ָבא ֵאל  רֵ֖ תְׁ ך  יִּ נְׁ י ֹחת  ָ֛  ֲאנִּ

ֹום ַוָיֹבֵ֖  ָשלּ֑ הּו לְׁ ֵרֵעֵ֖ יש־לְׁ ּו אִּ ֲאל  שְׁ ֹו ַויִּ ַשֹק־לֶׁ֔ ַתחּו ַויִּ שְׁ ֹו ַויִּ נַּ֗ תְׁ ַראת ֹחִּֽ ֹקְׁ ה לִּ ֱהָלה:)ז( ַוֵיֵצא ֹמש ֶׁ֜  אּו ָהֹאִּֽ

חֹ  ה לְׁ ַסֵפר ֹמש  ר מְׁ )ח( ַויְׁ ָלָאה ֲאש  ל ֵאת ָכל־ ַהתְׁ ָרֵאּ֑ שְׁ ל אֹוֹדת יִּ ם ַעֵ֖ יִּ ַרֶׁ֔ צְׁ מִּ ֹעה ּולְׁ ַפרְׁ ֹקָֹוֹק לְׁ ר ָעָשה יְׁ ֹו ֵאת ָכל־ֲאש  נֶׁ֔ ְך תְׁ ר  ָצָאַתם ַבד ֶׁ֔
ֹק: ֹקָֹוִּֽ ם יְׁ ֵלֵ֖  ַוַיצִּ

ל אֲ  ָרֵאּ֑ שְׁ יִּ ֹק לְׁ ֹקָֹוֵ֖ ה יְׁ ר־ָעָש  ה ֲאש  ל ָכל־ַהּטֹוָבֶׁ֔ ֹו ַעַ֚ רֶׁ֔ תְׁ ַחדְׁ יִּ ם:)ט( ַויִּ יִּ ָרִּֽ צְׁ ַי ד מִּ ֹו מִּ ילֵ֖ צִּ ר הִּ  ש  

יל  צִּ ר הִּ ה ֲאש  ֹעּ֑ ַיד ַפרְׁ ם ּומִּ יִּ ַרֵ֖ צְׁ ַי ד מִּ ם מִּ ָ֛ כ  תְׁ יל א  צִּ  ר הִּ ֹקָֹוֶֹׁ֔ק ֲאש  רֹוֹ֒ ָברּוְך יְׁ תְׁ ר יִּ ם:)י( ַויֹאמ  יִּ ָרִּֽ צְׁ ַחת ַיד־מִּ ַתֵ֖ ם מִּ ת־ָהָעֶׁ֔  א 

ָכל־הָ  ֹק מִּ ֹקָֹוֵ֖ ֹול יְׁ י־ָגד  ִּֽ י כִּ תִּ עְׁ ם:)יא( ַעָתה ָיַדֶׁ֔ ִּֽ ּו ֲעֵליה  ר ָזדֵ֖ ר ֲאש   י ַבָדָבֶׁ֔ ים כִּ ּ֑  ֱאֹלהִּ

ֱאכָ  ל ל  ָרֵאַּ֗ שְׁ ֵני יִּ ֹקְׁ ֹכל׀ זִּ ן וְׁ ים ַוָיבֹא ַאֲהֹרֶׁ֜ ּ֑ אֹלהִּ ים ֵלִּֽ ֵ֖ ָבחִּ ה ּוזְׁ ה ֹעָל  ָ֛ ן ֹמש  רֹו ֹחֵת  תְׁ ח יִּ ַקַ֞ ֵנ י )יב( ַויִּ פְׁ ה לִּ ֵ֖ ן ֹמש  ם־ ֹחֵת  ם עִּ ח  ָ֛ ל־ל 
ים: ִּֽ  ָהֱאֹלהִּ

 רש"י שמות פרק יח . 2

 מה שמועה שמע ובא,א ֹקריעת ים סוף ומלחמת עמלֹק: - מע יתרוויש)א( 

 להם בירידת המן ובבאר ובעמלֹק: - את כל אשר עשה    

 מזרחי )רא"ם( שמות פרק יח . 3

)א( ]וישמע יתרו[ מה שמועה שמע. אינו רוצה לומר מה שמע, דבהדיא כתיב ֹקרא: "את כל אשר עשה". ואם רצה 
לפרש דֹקרא ד"את כל אשר עשה" לא ֹקמיירי אלא בֹקריעת ים סוף ומלחמת עמלֹק, היה לו לפרש זה גבי "את כל אשר 

ע. ועוד, דלגבי "את כל אשר עשה" פירש עשה". ועוד, מנא ליה לפרושי הכי ֹקרא, ד"את כל אשר עשה" כולהו משמ
בירידת המן והבאר ועמלֹק, ואלו ֹקריעת ים סוף לא ֹקאמר. אלא הכי פירושו: מה שמועה שמע ובא, כלומר מאי זו 
שמועה מכל השמועות ששמע נתעורר לבא. והכי ֹקתני בהדיא במכילתא ומייתי לה בשלהי מסכת זבחים )זבחים ֹקטז 

"מה שמועה שמע", הרי כתוב בהן:  -ף בֹקצת נוסחאות שאינו כתוב בהם "ובא" אלא א(: "מה שמועה שמע ובא" וא
"רבי יהושע אומר: מלחמת עמלֹק שמע ובא. רבי אלעזר המודעי אומר: מתן תורה שמע ובא. רבי אליעזר אומר: 

מה שמועה ֹקריעת ים סוף שמע ובא". משמע דעל ביאתו עסֹקינן, ולא על שמועתו, ואם כן על כרחך לומר דפירוש "
שמע" הוא: מה שמועה שמע ובא. ורבי יהושע שאמר מלחמת עמלֹק שמע ובא, הוא מפני שכתובה בצדו, ודריש 
סמוכין. ואף על פי שאין מלחמת עמלֹק מופלג כֹקריעת ים סוף, שהרי בֹקריעת ים סוף הפליג הכתוב בה, ואמרה רחב 

ניכם", ובמלחמת עמלֹק לא מצינו שהפליג בו בשום )יהושע ב, י(: "כי שמענו את אשר הוביש ה' את מי ים סוף מפ
מֹקום, מכל מֹקום מפני שהוא ועמלֹק היו בעצה עם פרעה )שמות רבה כז, ו ועיין שם א, ט(, וראה שאבד הֹקדוש ברוך 
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הוא את עמלֹק מן העולם, עשה תשובה ואמר: אין לי לילך אלא אצל אלהיהן של ישראל, כדאיתא בשמות רבה )שמות 
רבי אליעזר שאמר: ֹקריעת ים סוף שמע ובא, הוא ממה שהפליג הכתוב בה ואמר )יהושע ה, ו(: "ויהי רבה כז, ו(. ו

כשמוע כל מלכי האמרי אשר בעבר הירדן ימה וכל מלכי הכנעני אשר על הים את אשר הוביש ה'", ורחב אמרה )יהושע 
. ואם תאמר, כיון דסבירא ליה לרש"י ב, י(: "שמענו את אשר הוביש ה' את מי ים סוף מפניכם ונשמע וימס לבבנו"

ז"ל דמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי, ומשום הכי נֹקט דברי שניהם ואמר: מלחמת עמלֹק וֹקריעת ים סוף, 
מאי טעמא לא נֹקט נמי מלתיה דרבי אליעזר המודעי דֹקאמר מתן תורה שמע ובא. יש לומר, דֹקריעת ים סוף ומלחמת 

רא, האחד מצד סמיכות והאחד מצד הפלגתו, אבל מתן תורה אין בו לא זה ולא עמלֹק הם ֹקרובים לפשוטו של מֹק
זה, ורש"י ז"ל אינו מביא בפירושו אלא המדרשות הֹקרובות לפשוטו של מֹקרא. ומה שפירש בפסוֹק: "את כל אשר 

שה", עשה בירידת המן והבאר ועמלֹק" ולא ֹקריעת ים סוף והתורה, אף על פי שכלם נכללים במאמר "את כל אשר ע
וגבי )פסוֹק ט( "על כל הטובה אשר עשה" פירש "טובת המן והבאר והתורה" ולא ֹקריעת ים סוף ועמלֹק. יש לומר, 
משום דגבי "את כל אשר עשה" לא מצי לפרושי ֹקריעת ים סוף, משום ד"למשה ולישראל" כתיב, והֹקריעה לא היתה 

ר היו בטוחים ולא היו יראים מהם, ואם כן לא היתה בעבורם, שהרי בעמידת הענן בין מצרים ובין ישראל )יד, כ( כב
ָדה בפרעה ובכל חילו", ולא להצלת  ָכבְׁ אִּ הֹקריעה רֹק להטביעם, להתכבד )כד( ה' על ידם, כדכתיב )יד, ד. יד, יז(: "וְׁ

 ישראל.

ד"על  ונתינת התורה לא תפול בה עשייה, רֹק נתינה, ולכן לא יתכן שתכנס תחת מאמר "את כל אשר עשה". אבל בֹקרא
כל הטובה אשר עשה", לא חשש לכלול בו נתינת התורה, אף על גב דכתיב ביה עשייה, משום דעשייה זו שבה אל 
"הטובה", ומצד שהיא טובה נופל בה עשייה. ולא יתכן לכלול מלחמת עמלֹק, משום דמלחמת עמלֹק הצלה היא ולא 

לישראל" כתיב, וֹקריעת ים סוף לא היתה לישראל, טובה, ולא ֹקריעת ים סוף, אי משום דלאו טובה היא, ואי משום ד"
כדלעיל. ובפסוֹק )פסוֹק ח( "את כל התלאה" לא כלל רֹק שעל הים ושל עמלֹק, משום דכולהו אחריני לאו תלאה נינהו. 
ופירוש "שעל הים" אינו רוצה לומר בעד ֹקריעת ים סוף, דֹקריעת ים סוף לאו תלאה היא, אלא בעד צעֹקתם שצעֹקו 

רודפים אחריהם עד שפת הים )יד, י(. אך ֹקשה, כיון שאין ֹקריעת ים סוף נכללת במאמר "את כל כשראו המצרים 
 אשר עשה", היאך אפשר לומר ששמע אותה ובא, הא מאמר "וישמע" אינו דבֹק רֹק עם "את כל אשר עשה".

ֹקריעת ים סוף ועוד, מאי שנא מלחמת עמלֹק מֹקריעת ים סוף, שמלחמת עמלֹק כלל אותה בכלל "את כל אשר עשה", ו
לא כלל אותה בכלל "את כל אשר עשה", אי משום ד"למשה ולישראל" כתיב וֹקריעת ים סוף לא היתה למשה 
ולישראל, חלישותו של עמלֹק נמי לא היתה אלא לעמלֹק, ואי משום הצלתם של ישראל שהיתה על ידי חלישותו של 

 תפול בו עשייה, וצריך עיון.עמלֹק, הא לא שייך בה עשייה, דהצלה אינה אלא העדר וההעדר לא 

 

 ביוגרפיה של ר' אליהו מזרחי 

( לערך, ממוצא רומניוטי )היינו הרא"ם לא בא ממוצא ספרדי, 1450רבי אליהו מזרחי נולד בֹקושטא בשנת ה"א ר"י )
( הוא מונה לרב הראשי של ֹקושטא, 1498אלא מתוך הֹקהילה התורכית הותיֹקה המֹקומית(. בשנת ה"א רנ"ח )

עותומנית. בנוסף לחכמתו בתורה למד ר' אליהו גם מדעים. פסֹקיו ההלכתיים  -של כל האימפריה התורכית  -ולמעשה 
התֹקבלו על הֹקהילה הרומניוטית ועל הֹקהילה הספרדית גם יחד. הוא ֹקיבל את פני הגולים הספרדיים לאחר שנת 

פירוש רש"י על התורה מפורסם ונלמד ( ודאג אישית לסיעודם, לֹקליטתם וליישובם מחדש. פירושו ל1492ה"א רנ"ב )
(. פירוש 'המזרחי' על פירוש רש"י על התורה הוכנס למאגר לפי נוסח 1526עד היום. הרא"ם נפטר בשנת ה"א רפ"ו )

 (.1994המהדורה המתוֹקנת והמדוייֹקת שהוציא לאור הרב משה פיליפ, פתח תֹקוה תשנ"ד )


