
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[WHY] DID MOSHE SEND YITRO AWAY? 
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1. When does Yitro come? 

a. before Matan Torah b. after Matan Torah c. after binyan haMishkan 

Regardless, have to explain why the story is put before Matan Torah 

2. What did Yitro hear?  Why does it make him come? 

a. Amalek b. kriat yam suf  c. Matan Torah 

c.  Revelation b.  power  c. 

Thematically, must include Amalek 

3. When does Yitro leave, and does he leave permanently? 

I contend that whenever he leaves, it must be because of the interaction here. 

4. What does Moshe tell Yitro (that he doesn’t already know)?  

5. Does Moshe ignore Tzipporah?  (Evidence for post-Matan Torah?)  (Cf. Eliyahu and Tzarfatit?) 

6. How does Moshe judge before Matan Torah (if it is before)?  How will the judges judge?   

7. Does Moshe take Yitro’s advice?  (Akeidat Yitzchak yes, Abravanel no) 

8. Does Moshe send Yitro away? If yes, why? 
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 שמות פרק טז פסוק א

א ם וַיָּב ֹ֜ ֵאילִִּ֔ ר יֹוםּ֙ ַלח ֵ֣ וַיְִּסעוּ֙ ֵמֵֽ ֶׁ֥ שָּ ה עָּ שָָּּׁ֨ י ַבֲחמִּ ָ֑ ינָּ ין סִּ ם וֵבֵ֣ ִ֖ ר ֵבין־ֵאילִּ ין ֲאֶשֶׁ֥ ְדַבר־סִִּ֔ ֵאלּ֙ ֶאל־מִּ ֵֽי־יְִּשרָּ ת ְבֵנ ֶרץ ו כָּל־ֲעַדַ֤ ם ֵמֶאֶׁ֥ ִ֖ י ְלֵצאתָּ ֶדש ַהֵשנִִּ֔
יִּם: ֵֽ ְצרָּ  מִּ

 

 ב-שמות פרק יט, א
צְ  ֶרץ מִּ ל ֵמֶאֵ֣ ֵאִ֖ את ְבנֵי־יְִּשרָּ י ְלֵצֶׁ֥ ישִִּ֔ ֶדשּ֙ ַהְשלִּ ו בַ ַבח ּ֙ ֵֽיֲַחנִ֖ י ַו ינִַ֔ ר סִּ ְדַבֵ֣ אוּ֙ מִּ ים וַיָּב ּ֙ ידִִּ֗ ו ֵמְרפִּ ֵֽי:  וַיְִּסעֵ֣ ינָּ ר סִּ ְדַבֶׁ֥ או מִּ ִ֖ ה בָּ ֹום ַהֶזִ֔ יִּם ַביֵ֣ ָ֑ ֵַֽחן־רָּ ר וַיִּ ָ֑ ְדבָּ מִּ

ֵֽר: הָּ ל ֶנֶֶׁ֥גד הָּ ֵאִ֖ ם יְִּשרָּ ֶׁ֥  שָּ
 

http://alhatorah.org/Chronology_%E2%80%93_Shemot_18 

 18:1 appears to be a wordy way of saying that Yitro heard only about the Exodus. This prompts various 

exegetes to suggest that he also heard reports about other events such as the revelation at Mount Sinai. 

 18:12 states that Yitro offered sacrifices "before God" (" ֹלִהים-ִלְפנֵי ָהא   "), a term which is often used in 

Tanakh to describe the ark or the Tabernacle. However, if our story is in its chronological place and the 

Tabernacle was not yet built, it is unclear to what the term would refer. 

 In 18:16, Moshe tells Yitro that he teaches the people "the statutes of God and His laws" (" ֹלִהים ְוֶאת -ֻחֵקי הָ  א 

 ?But what laws were there for Moshe to teach before the Decalogue was received at Mount Sinai .("ּתֹורָֹתיו

 18:24-26 reports that Moshe implemented Yitro's suggestions. A parallel story is found in Devarim 1 using 

almost identical language, but there it appears in the midst of Moshe's account of the events of the second 

year in the wilderness. Are both stories speaking of the same event, and if so, when did it happen? 

 At the end of our story (18:27) Yitro departs for his own land. However, in Bemidbar 10:29-32 we learn 

that Chovav (who is either identical with or related to Yitro) was still in the Israelite camp during the 

second year. Did Yitro come and go more than once? 
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 מסכתא דעמלק פרשה א -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו 

 מה שמועה שמע ובא? -"וישמע" 

 מלחמת עמלק שמע ובא, שהיא כתובה בצדו, דברי ר' יהושע. 

ר' אלעזר המודעי אומר: מתן תורה שמע ובא, שבשעה שנתנה תורה לישראל זעו כל מלכי האדמה בהיכליהם, שנאמר )תהלים 

 . באותה שעה נתקבצו כל מלכי אומות העולם אצל בלעם הרשע . . . ובהיכלו כלו אומר כבודכט:ט( 

ויהי כשמוע סוף העולם ועד סופו, שנא' )יהושע ה:א( רבי אליעזר אומר: קריעת ים סוף שמע ובא, שבשעה שנקרע ים סוף נשמע מ

כי שמענו את אשר הוביש ה' את מי ים סוף מפניכם יא( -. וכן אמרה רחב הזונה לשלוחי יהושע: )יהושע ב:יכל מלכי האמורי

 בצאתכם ממצרים וגו' ונשמע וימס לבבנו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם . . .
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 וישמע יתרו חתן משה 

ה א  ֵא֩ת כָּ  ַ֤ שָּ ר עָּ ה -ל־ֲאֶשָּׁ֨ יםּ֙ ְלמ ֶשִ֔ ֹוֹלהִּ ל ַעמָ֑ ֵאִ֖ יִּם: וְליְִּשרָּ ֵֽ ְצרָּ מִּ ל מִּ ֵאִ֖ יא יְק וָָּ֛ק ֶאת־יְִּשרָּ ִ֧ ֵֽי־הֹוצִּ  כִּ
 ויספר משה לחתנו      

ל  ֵאָ֑ ת יְִּשרָּ ל אֹוד ֵ֣ יִּם ַעִ֖ ְצַרִ֔ ה וְלמִּ ה יְק וָּקּ֙ ְלַפְרע ֵ֣ ַ֤ שָּ ר עָּ ת כָּל־ֵא֩ת כָּל־ֲאֶשָּׁ֨ ֶרְך ֵאַ֤ ַתם ַבֶדִ֔ ֵ֣ אָּ ר ְמצָּ ָאהּ֙ ֲאֶשֵ֣ םַהְתלָּ ֵ֖ ל  ֵֽק:  וַַיצִּ  יְק וָּ

 ויחד יתרו

ר  ל ֲאֶשֶׁ֥ ֵאָ֑ ק ְליְִּשרָּ ה יְק וִָּ֖ ֶׁ֥ שָּ ה ֲאֶשר־עָּ ל כָּל־ַהּטֹובִָּ֔ ֹוַעַ֚ ילֵ֖ צִּ יִּם: הִּ ֵֽ ְצרָּ ד מִּ ַיֶׁ֥  מִּ

 ויאמר יתרו

ק  וְך יְק וִָּ֔ רֵ֣   בָּ

ר  ילֲאֶשָּׁ֨ ִּ֥ צִּ יִּם ומִּ  הִּ ְצַרִ֖ ד מִּ ַיֶׁ֥ ם מִּ ר הֶאְתֶכָ֛ ה ֲאֶשַ֤ י֙ל ַיֵ֣ד ַפְרע ָ֑ צִּ יִּם:  ִִּ ֵֽ ְצרָּ ַחת יַד־מִּ ַתִ֖ ם מִּ עִָּ֔  ֶאת־הָּ

י  ְעתִּ ה יַָּדִ֔ ֵ֣  ַעתָּ

א   כָּל־הָּ ק מִּ ֹול יְק וִָּ֖ ֵֽי־גָּדֶׁ֥ ו ֲעֵליֶהֵֽם:  -כִּ ר זָּדִ֖ ר ֲאֶשֶׁ֥ בִָּ֔ י ַבדָּ ֵ֣ ים כִּ ָ֑  ֹלהִּ

 

  

http://alhatorah.org/Chronology_%E2%80%93_Shemot_18
http://alhatorah.org/5#Shemot18-1
http://alhatorah.org/5#Shemot18-12
http://alhatorah.org/Dictionary:%D7%90%D6%B5-%D7%9C_%E2%80%93_%D7%90%D6%B1-%D7%9C%D7%95%D6%B9%D7%94%D6%B7_%E2%80%93_%D7%90%D6%B1-%D7%9C%D6%B9%D7%94%D6%B4%D7%99%D7%9D
http://alhatorah.org/5#Shemot18-15
http://alhatorah.org/5#Shemot18-24
http://alhatorah.org/Appointing_Moshe%27s_Assistants
http://alhatorah.org/5#Shemot18-27
http://alhatorah.org/5#Bemidbar10-29
http://alhatorah.org/Yitro_%E2%80%93_Names
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ה  ֶשב מ ֶשִ֖ טוֵַיֶׁ֥ פ ֹּ֣ שְׁ ם  לִּ ָ֑ עָּ  ֶאת־הָּ

ֵֶֽרב:   עָּ ֶקר ַעד־הָּ ן־ַהב ִ֖ ה מִּ םּ֙ ַעל־מ ֶשִ֔ עָּ ד הָּ  וַיֲַעמ ַ֤
 

A 

ם  עִָּ֔ ה ע ֶשהּ֙ לָּ ַ֤ ר ַאתָּ ר ַהֶזהּ֙ ֲאֶשָּׁ֨ ַ֤ בָּ ֵֽה־ַהדָּ  מָּ

ה  ַ֤ וַע ַאתָּ ָךַמדִ֗ ַבד ֶּ֔ ֙ב לְׁ ֶרב: יֹוש  ֵֽ ֶקר ַעד־עָּ ן־ב ֶׁ֥ יָך מִּ ֶלִ֖ ב עָּ ֶׁ֥ ם נִּצָּ ָ֛ עָּ  וְכָּל־הָּ
 

ה: ה ע ֶשֵֽ ִ֖ ר ַאתָּ ר ֲאֶשֶׁ֥ בִָּ֔ ְך  ֹלא־טֹובּ֙ ַהדָּ ָ֑ מָּ ר עִּ ה ֲאֶשֵ֣ ם ַהֶזִ֖ ֶׁ֥ עָּ ה ַגם־הָּ ל ַגם־ַאתָָּּ֕ ב ִ֔ ל תִּ  נָּב ֵ֣

הו ְלַבֶדֵָֽך:     ל ֲעש ִ֖ ר ֹלא־תוַכֶׁ֥ בִָּ֔ ְמָךּ֙ ַהדָּ ד מִּ ֵבַ֤ ֵֽי־כָּ  כִּ
 

ְוָךֵ֣ א  אֵ֣ ִִּ  ה וְצִּ ר ַהֶזהּ֙ ַתֲעֶשִ֔ ַ֤ בָּ ִ֖ -ם ֶאת־ַהדָּ ְלתָּ ֵֽכָּ ים וְיָּ דֹלהִִּ֔ ה ַעל־ְמק מִ֖  ֲעמ ֹ֑ ם ַהֶזִ֔ ֵ֣ עָּ ֹום:וְַגםּ֙ כָּל־הָּ לֵֽ א ְבשָּ  ֹו יָּב ֶׁ֥
 

B 

ש א   ְדר ֶׁ֥ ם לִּ ִ֖ עָּ י הָּ א ֵאַלָ֛ ֵֽי־יָּב ֶׁ֥ ֵֽים:  -כִּ  ֹלהִּ

י  א ֵאַלִ֔ ֵ֣ רּ֙ בָּ בָּ ם דָּ ֶהַ֤ ה לָּ ֵֽי־יְִּהיֶָּׁ֨ יכִּ תִֶּּ֔ ַפטְׁ ֹּ֣ הו  וְׁש  ין ֵרֵעָ֑ יש וֵבֵ֣ ִ֖ ין אִּ  ֵבֶׁ֥

א   י הָּ י ֶאת־ֻחֵקֶׁ֥ ָ֛ יו:  -וְהֹוַדְעתִּ ֵֽ ים וְֶאת־תֹור תָּ ִ֖  ֹלהִּ
 

ם  עִָּ֗ ה לָּ ֵ֣ ה ַאתָּ ֵיִ֧ ֵֽא  ה  ול הָּ ים -מַ֚  ֹלהִִּ֔

א   ים ֶאל־הָּ ִ֖ רִּ ה ֶאת־ַהְדבָּ ָ֛ ֶׁ֥ ַאתָּ ֵֽים:  -וְֵהֵבאתָּ  ֹלהִּ

ּה וְֶאת־ַהֵַֽמֲעֶשִ֖  ְלכו בִָּ֔ ֶרְךּ֙ ֵיֵ֣ ם ֶאת־ַהֶדּ֙ ֶהִ֗ ֵ֣ לָּ ת וְהֹוַדְעתָּ ים וְֶאת־ַהתֹור ָ֑ ִ֖ ם ֶאת־ַהֻחקִּ ה ֶאְתֶהִ֔ ֵ֣ זְַהְרתָּ ון: וְהִּ ר יֲַעשֵֽ  ה ֲאֶשֶׁ֥
 

C 

ֶזֵ֣ה  ה ֶתח  ֵ֣ י א  וְַאתָּ יִּל יְִּרֵאִ֧ ם ַאנְֵשי־ַחֹ֜ עָּ כָּל־הָָּ֠ ַצע -מִּ ָ֑ נְֵאי בָּ ת ש ֵ֣ ֶמִ֖ י א  ים ַאנְֵשֶׁ֥ ָ֛  ֹלהִּ

ת:   ר ֵֽ י ֲעשָּ ֵרֶׁ֥ ים וְשָּ ִ֖ שִּ י ֲחמִּ ֵרֶׁ֥ ֹות שָּ י ֵמאִ֔ ֵרֵ֣ יםּ֙ שָּ פִּ י ֲאלָּ ֵרַ֤ ם שָּ ֵ֣ ֲעֵלֶהִ֗  וְַשְמתָּ

ּו טֹּ֣ פְׁ ֘ם ְבכָּל־ֵע֒ת  וְׁש  עָּ  ֶאת־הָּ

ר  ַ֤ בָּ ה כָּל־ַהדָּ יָָּ֞ ד ֙ל וְהָּ ֵ֣ ַהג  ם יָּבִּ ן יְִּשְפטו־ֵהָ֑ ט ִ֖ ר ַהקָּ ֶׁ֥ בָּ יָך וְכָּל־ַהדָּ  יאו ֵאֶלִ֔

ְֵֽך:   תָּ ו אִּ יָך וְנְָּשאִ֖ ֶלִ֔ עָּ ֵקלּ֙ ֵמֵֽ  וְהָּ
 

ל  ֵאִ֔ כָּל־יְִּשרָּ יִּלּ֙ מִּ ה ַאנְֵשי־ַחּ֙ ר מ ֶשַ֤  וַיְִּבַחָּׁ֨

ים  ִ֖ שִּ י ֲחמִּ ֵרֶׁ֥ ֹות שָּ י ֵמאִ֔ ֵרֵ֣ יםּ֙ שָּ פִּ י ֲאלָּ ֵרַ֤ ם שָּ ָ֑ עָּ ים ַעל־הָּ ִ֖ אשִּ ם רָּ ָ֛ ן א תָּ ת:  וַיִֵּתֶׁ֥ ר ֵֽ י ֲעשָּ ֵרֶׁ֥  וְשָּ

ּו טִּ֥ פְׁ ת  וְׁש  ם ְבכָּל־ֵעָ֑ ִ֖ עָּ  ֶאת־הָּ

ר  ַ֤ בָּ ה֙ ֶאת־ַהדָּ ש  ו ֵהֵֽם:   ַהק  ן יְִּשפוטֶׁ֥ ט ִ֖ ר ַהקָּ ֶׁ֥ בָּ ה וְכָּל־ַהדָּ ון ֶאל־מ ֶשִ֔ יאֵ֣  יְבִּ

 

8 

 כד:שכל טוב )בובר( בראשית פרשת ויגש פרק מה

נדגשת, הרי הוא ע"מ שלא לחזור, והכא הלמ"ד נרפית, הרי היא לשון שליחות, וישלח את אחיו וילכו. אף על פי שדרשנו שכל שילוח הלמ"ד 

עוד יש שלוחין במקרא שהלמ"ד נדגשת, והן לשון לוויה, כגון ואברם הולך עמם לשלחם )בראשית יח טז(, וישלחו אותו ואת אשתו )שם יב כ(, 

 חותנו )שמות יח כז(, כולן מדוברים על אופן לוויה:וישלחם יצחק )שם כו לא(, וישלח את אחיו )שם מה כד(, וישלח משה את 
  

  כז:ספורנו שמות יח
 )במדבר י, ל(.  לא אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלךכי לא רצה ללכת עם ישראל לארץ, כאמרו  וישלח משה את חותנו

 )ש"ב יט, לח(  ישוב נא עבדך ואמות בעירי עם קבר אבי ואמיוזה אולי מצד זקנתו כענין ברזלי באמרו 

איתן )שופטים א, טז( ועליהם אמר בלעם  ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים וכו'אבל בני יתרו הלכו עם ישראל לארץ בלי ספק, כאמרו 

 )במדבר כד, כא(:  מושבך כו'
 

 כז :שכל טוב )בובר( שמות פרשת יתרו פרק יח

 וישלח משה את חותנו. ליווהו ושילחו לכבודו של עולם:
 

 ילקוט שמעוני תורה פרשת יתרו ]המתחיל ברמז רסח[

 וישלח משה את חותנו ]י"ח, כ"ז[ ר' יהושע אומר שלחו מכבודו של עולם.
 

 מסכתא דעמלק פרשה ב -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו 

 וישלח משה את חותנו, ר' יהושע אומר, שלחו בכבודו של עולם; 
 

 עקידת יצחק שמות שער מג )פרשת יתרו(

זה עולה הכל כהוגן ונכתבו דברים כהויתן כי הנה יתרו חותן משה ובניו ואשתו באו קודם מתן תורה אל המדבר אשר הוא חונה שם הר  ולפי

האלדים אשר בו קבלו את התורה ומיד למחרת הקריב קרבנותיו נסתכל בענין המשפט ונתן העצה הנכונה הזאת ולא היה אפשר לשומה בפועל 

ד כשנעשתה עצתו הלך לו בשנה שנייה. וכל טענות האומרים )זבחים קט"ז א( שאחר מתן תורה בא אין בהם ממש אחר עד אחר מתן תורה ומי

 שבטלה הגדולה מכלן והוא אומרו בכאן וישלח משה וגו' שדנין זמן שלוחו על כל הפרשה כלה ואינו כן כמו שביארנו היטב.


