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Rebbe Nachman on the Parsha

שמות פרק יח פסוק א

רש"י

וישמע יתרו  -מה שמועה שמע ובאֹ ,קריעת ים סוף ומלחמת
ֹלהים
יִּתרֹו כֹהֵ ן ִּמ ְׁדיָן ח ֵֹתן מֹשֶׁ ה ֵאת כָל אֲ שֶׁ ר עָ שָ ה אֱ ִּ
ַו ִּי ְׁשמַ ע ְׁ
עמלֹק :יתרו  -שבע שמות נֹקראו לו רעואל ,יתר ,יתרו ,חובב,
לְׁ מֹשֶׁ ה ּולְׁ יִּ ְׁש ָר ֵאל עַ ּמֹו כִּ י הֹוצִּ יא יְֹׁקֹוָֹק ֶׁאת י ְִּׁש ָר ֵאל ִּמ ִּּמצְׁ ָר ִּים:
חברֹ ,קיני ,פוטיאל .יתר ,על שם שיתר פרשה אחת בתורה
(להלן פסוֹק כא) ואתה תחזה .יתרו לכשנתגייר וֹקיים המצות הוסיפו לו אות אחת על שמו .חובב שחבב את התורה .וחובב
הוא יתרו ,שנאמר (שופטים ד יא) מבני חובב חותן משה .ויש אומרים רעואל אביו של יתרו היה ,ומה הוא אומר (שמות ב
יח) ותבאנה אל רעואל אביהן ,שהתינוֹקות ֹקורין לאבי אביהן אבא .בספרי :חתן משה  -כאן היה יתרו מתכבד במשה ,אני
חותן המלך ולשעבר היה משה תולה הגדולה בחמיו ,שנאמר (שמות ד יח) וישב אל יתר חותנו :למשה ולישראל  -שֹקול משה
כנגד כל ישראל :את כל אשר עשה  -להם בירידת המן ובבאר ובעמלֹק :כי הוציא ה' וגו'  -זו גדולה על כולם:
ליקוטי מוהר"ן תניינא תורה לג

דּודין
ּבֹותינּו ,זִּ כְׁ רֹונָם לִּ בְׁ ָרכָ ה (סַ נְׁהֶׁ ְׁד ִּרין צד)' ,שֶׁ ַנ ֲע ָֹשה ּבְׁ ָֹשרֹו ִּח ִּ
(שמֹות י"ח) ,וְׁ ָא ְׁמרּו ַר ֵ
וַ יִּ חַ ְׁד יִּ ְׁתרֹו עַ ל כָ ל הַ ּטֹובָ ה" וְׁ כּו' ְׁ
ש ְֹׁמחָ ה הּוא ַרֹק ּבִּ ְׁשעָ ָתן ,וְׁ ִּאם
ש ְׁמחָ ה שֶׁ ל חֲ תֻ ָנה אֹו ּבְׁ ִּרית ,הַ ִּ ֹ
שֹמָ חֹות הֵ ם ַרֹק ּבִּ ְׁשעָ ָתן ,כְׁ גֹון ,לְׁ מָ שָ ל ִּ ֹ
דּודין' .כִּ י כָ ל הַ ְׁ ֹ
ִּח ִּ
ש ְׁמחָ ה ּבָ עֹולָ ם ,כִּ י סֹוף ָאדָ ם וְׁ כּו' (ּבְׁ ָרכֹות יז) .אֲ בָ ל ִּאם יִּ ְׁס ַתכֵ ל עַ ל הַ ּסֹוף שֶׁ ל הַ ּסֹוףָ ,אז יֵש
יִּ ְׁס ַתכֵ ל עַ ל הַ ּסֹוףֵ ,אין שּום ִּ ֹ
שמֹחַ ְׁמאֹד ,כִּ י סֹוף כָ ל סֹוףְׁ ,דהַ יְׁ נּו הַ ַתכְׁ לִּ ית הּוא טֹוב ְׁמאֹד:
לֹו לִּ ְׁ ֹ
אשית ַרּבָ ה ָּ ָָרשָ ה ט):
ּבֹותינּו ,זִּ כְׁ רֹונָם לִּ בְׁ ָרכָ ה (ּבְׁ ֵר ִּ
וְׁ ִּהנֵה זֶׁ הּו ַרֹק ִּמצַ ד הַ נְׁ שָ מָ ה ,שֶׁ ִּּמצִּ דָ ּה הַ ּמָ וֶׁ ת טֹוב ְׁמאֹד ,כְׁ מֹו שֶׁ ָא ְׁמרּו ַר ֵ
"וְׁ ִּהנֵה טֹוב ְׁמאֹד" זֶׁ ה וְׁ כּו' ,כִּ י הּוא טֹוב ְׁמאֹד ,שֶׁ עַ ל יָדֹו ּבָ ִּאין לְׁ ַתכְׁ לִּ ית הַ ּטֹובַ .אְך ִּמי שֶׁ הּוא צַ ִּדיֹק ,וַ אֲ פִּ ּלּו ּגּופֹו נ ִָֹּקי
שמֹחַ ּגַם עִּ ם ּגּופֹו ,אֲ פִּ ּלּו ִּאם ִּמ ְׁס ַתכֵ ל עַ ל הַ ּסֹוף ,מֵ ַאחַ ר שֶׁ ּגַם ּגּופֹו טָ הֹור וְׁ ָֹקדֹוש .כְׁ מֹו שֶׁ כָ תּוב
וְׁ ָֹקדֹוש ְׁמאֹד ,אֲ זַ י יָכֹול לִּ ְׁ ֹ
אֹלֹקים ּבָ טַ ְׁח ִּתי מַ ה ַי ֲע ֶֹׁשה בָ ָֹשר לִּ י" שֶׁ הַ ּבָ ָֹשרְׁ ,דהַ יְׁ נּו הַ ּגּוף ֵאינֹו יָכֹול לַ עֲשֹוֹת לֹו שּום הֶׁ זֵ ֹקּ ,וכְׁ מֹו שֶׁ כָ תּוב
(ת ִּהּלִּ ים נ"ו)ּ" :בֵ ִּ
ְׁ
שמֹחַ ּגַם עִּ ם ּגּופֹו,
"אף ּבְׁ ָֹש ִּרי י ְִּׁשכֹן לָ בֶׁ טַ ח" שֶׁ הַ צַ ִּדיֹק ּבָ טּוחַ  ,שֶׁ ּגַם לְׁ הַ ּגּוף יִּ ְׁהיֶׁה טֹוב ְׁמאֹד ,וְׁ עַ ל כֵ ן יָכֹול לִּ ְׁ ֹ
(ת ִּהּלִּ ים ט"ז)ַ :
ְׁ
אֲ פִּ ּלּו כְׁ שֶׁ ִּּמ ְׁס ַתכֵ ל עַ ל הַ ּסֹוף:
אֲ בָ ל ִּמי שֶׁ ֵאין ּגּופֹו ָֹקדֹוש כָל כָ ְךּ ,בִּ פְׁ ָרט ּגֵר ,שֶׁ ַאף עַ ל ִָּּ י שֶׁ נִּ ְׁשמָ תֹו ּגָבֹוּהַ ְׁמאֹדַ ,אף עַ ל ִָּּ י כֵ ן ּגּופֹו נֹוצַ ר ִּמ ִּּטָָּ ה ְׁטמֵ ָאה,
שמֹחַ עִּ ם ּגּופֹו כְׁ שֶׁ ִּּמ ְׁס ַתכֵ ל
וְׁ ֵאיְך ֶׁאפְׁ שָ ר לְׁ שַ נֹות ז ֹאת .נ ְִּׁמצָ א שֶׁ זֶׁ ה הָ ִּאיש שֶׁ ֵאין ּגּופֹו ָֹקדֹוש כָ ל כָ ְךּ ,בִּ פְׁ ָרט ּגֵרִּ ,אי ֶׁאפְׁ שָ ר לֹו לִּ ְׁ ֹ
עַ ל הַ ַתכְׁ לִּ ית:
וזהּו" :וַ יִּ חַ ְׁד יִּ ְׁתרֹו עַ ל כָ ל הַ ּטֹובָ ה" שֶׁ יִּ ְׁתרֹו הָ יָה ָֹשמֵ חַ עַ ל כָ ל הַ ּטֹובָ ה ֵָּ ,רּוש ,אֲ פִּ ּלּו כְׁ שֶׁ ִּה ְׁס ַתכֵ ל לְׁ הָ לְׁ ָאה ִּמן הַ ּטֹובָ ה .וְׁ זֶׁ הּו:
"עַ ל כָ ל הַ ּטֹובָ ה" לְׁ מַ עְׁ לָ ה ּולְׁהָ לְׁ ָאה עַ ל הַ ּטֹובָ הַ ,אף עַ ל ִָּּ י שֶׁ ִּה ְׁס ַתכֵ ל עַ ל זֶׁ ה ,הַ יְׁ נּו לְׁהָ לְׁ ָאה ִּמן הַ ּטֹובָ ה ,הַ יְׁ נּו עַ ל הַ ּסֹוףַ ,אף
דּודין
עַ ל ִָּּ י כֵ ן הָ יָה ָֹשמֵ חַ ְׁמאֹד .כִּ י ִּמצַ ד הַ נְׁ שָ מָ ה ַאף כְׁ שֶׁ ִּּמ ְׁס ַתכֵ ל עַ ל הַ ּסֹוף ,הּוא טֹוב ְׁמאֹד כַ נַ"לַ ,אְך שֶׁ ַנ ֲע ָֹשה ּבְׁ ָֹשרֹו ִּח ִּ
ש ְׁמחָ תֹו ּבְׁ גּופֹו כְׁ שֶׁ ִּה ְׁס ַתכֵ ל עַ ל הַ ּסֹוף כַ נַ"ל .וְׁ זֶׁ הּוַ ' :נ ֲע ָֹשה
דּודין ּבְׁ ָֹשרֹו דַ יְׁ ָֹקאְׁ ,דהַ יְׁ נּו הַ ּגּוף .כִּ י מֵ ַאחַ ר שֶׁ הָ יָה ּגֵר ,ל ֹא הָ יָה ִּ ֹ
ִּח ִּ
דּודין' ּבְׁ ָֹשרֹו דַ יְׁ ָֹקא כַ נַ"ל:
דּודין ִּח ִּ
ּבְׁ ָֹשרֹו ִּח ִּ
ליקוטי מוהר"ן תניינא תורה לד

ּלּוֹקים
ש ְֹׁמחָ ה שֶׁ ל כָ ל הַ ּטֹובֹות ּבְׁ יַחַ ד ,כִּ י יֵש ִּח ִּ
(שמֹות י"ח) .כִּ י ֵאצֶׁ ל ְׁס ַתם ּבְׁ נֵי ָאדָ ם ֵאין הַ ִּ ֹ
"וַ יִּ חַ ְׁד יִּ ְׁתרֹו עַ ל כָ ל הַ ּטֹובָ ה" ְׁ
ש ְֹׁמחָ ה .לְׁ מָ שָ ל כְׁ שֶׁ ּבָ ִּאין עַ ל חֲ תֻ נָה ,יֵש ִּמי שֶׁ ָֹשֹמֵ חַ ִּמן הָ אֲ כִּ ילָ ה שֶׁ אֹוכֵל ,דָ גִּ ים ּובָ ָֹשר וְׁ כַ יֹוצֵ א ,וְׁ יֵש ֶׁאחָ ד,
ַרּבִּ ים ּבְׁ עִּ נְׁ יַן הַ ִּ ֹ
שֶׁ ָֹשֹמֵ חַ ִּמן הַ כְׁ לֵ י זֶׁ מֶׁ ר ,וְׁ יֵש שֶׁ ָֹשֹמֵ חַ ִּמ ְׁדבָ ִּרים אֲ חֵ ִּרים כַיֹוצֵ א ּבָ הֶׁ ם ,וְׁ יֵש שֶׁ ָֹשֹמֵ חַ ִּמן הַ חֲ תֻ נָה עַ צְׁ מָ ּה ,כְׁ גֹון הַ ְׁמחֻ ָתנִּים ,שֶׁ ֵאינָן
ּלּוֹקים .אֲ בָ ל ֵאין ָאדָ ם שֶׁ יִּ ְׁהיֶׁה ָֹשמֵ חַ ִּמכָ ל
שמֵ ִּחים ִּמן הַ חֲ תֻ נָה עַ צְׁ מָ ּה ,וְׁ כַ יֹוצֵ א ְׁש ָאר ִּח ִּ
ּוש ִּתיָהַ ,רֹק ְׁ ֹ
יחים עַ ל אֲ כִּ ילָ ה ְׁ
מַ ְׁשּגִּ ִּ
ש ְֹׁמחָ ה ִּמכָ ל הַ ְׁדבָ ִּרים ּבְׁ יַחַ דַ ,רֹק ִּמכָל ֶׁאחָ ד
שֹמָ חֹות ּבְׁ יַחַ ד .וַ אֲ פִּ ּלּו ִּמי שֶׁ ָֹשֹמֵ חַ ִּמכָ ל הַ ְׁדבָ ִּרים הַ נַ"לַ ,אף עַ ל ִָּּ י כֵ ן ֵאין הַ ִּ ֹ
הַ ְׁ ֹ
ּוש ִּתיָה וְׁ ל ֹא ִּמ ְׁש ָאר ְׁדבָ ִּרים ,וְׁ ַא ְׁד ַרּבָ א,
ש ְׁמחָ ה כְׁ לָ ל ,ל ֹא ִּמן הָ אֲ כִּ ילָ ה ְׁ
ּבִּ פְׁ נֵי עַ צְׁ מֹו ּבָ זֶׁ ה ַאחַ ר זֶׁ הּ .גַם יֵש ֶׁאחָ ד  ,שֶׁ ֵאין לֹו שּום ִּ ֹ
שמֹחַ
ש ְׁמחָ ה ִּהואִּ ,מי שֶׁ זֹוכֶׁ ה ִּל ְׁ ֹ
יֵש לֹו ִֹּקנְׁ ָאה וָ צַ עַ ר ,שֶׁ ְּׁמ ַֹקנֵא עַ ל הַ ִּשדּוְך ,עַ ל שֶׁ זֶׁ ה נִּ ְׁש ַתדֵ ְך ּבָ זֶׁ ה .אֲ בָ ל ְׁשלֵ מּות וְׁ ג ְַׁדלּות הַ ִּ ֹ
ִּמכָ ל הַ ּטֹובֹות ּבְׁ יַחַ ד:
ה ִּאי ֶׁאפְׁ שָ ר כִּ י ִּאם כְׁ שֶׁ ִּּמ ְׁס ַתכֵ ל לְׁ מַ עְׁ לָ ה עַ ל כָ ל הַ ּטֹובָ הְׁ ,דהַ יְׁ נּו עַ ל הַ ש ֶֹׁרש ,שֶׁ ִּּמשָ ם נ ְִּׁמשָ כִּ ין כָ ל הַ ּטֹובֹות .וְׁ שָ ם ּבְׁ הַ ש ֶֹׁרש הַ כֹל
ירה ּבְׁ אֹור ּגָדֹול ְׁמאֹד .כִּ י עַ ל יְׁ דֵ י הַ כְׁ לָ לִּיּות
ּומ ִּא ָ
ש ְֹׁמחָ ה ּגְׁ דֹולָ ה ְׁמאֹדְׁ ,
ש ְׁמחָ תֹו ִּמכָ ל הַ ּטֹובֹות ּבְׁ יַחַ ד ,וְׁ ָאז הַ ִּ ֹ
ֶׁאחָ ד ,וַ אֲ זַ י ִּ ֹ
שֹמָ חֹות זֶׁ ה ּבָ זֶׁ ה ,נִּ גְׁ דָ ל וְׁ נִּ תֹוסֵ ף
יֹותר ִּרּבּוי הַ ְׁ ֹ
שֹמָ חֹות .וְׁ כֵ ן כָ ל מַ ה שֶׁ נִּ כְׁ לָ לִּ ין ֵ
יֹותר אֹור הַ ְׁ ֹ
ש ְׁמחָ ה ּבַ חֲ בֶׁ ְׁר ָתּה ,נִּגְׁ דָ ל ּבְׁ ֵ
שֶׁ נִּ כְׁ לָ ל ִּ ֹ
ש ְֹׁמחָ ה לַ חֲ בֶׁ ְׁר ָתּה .וְׁ כָ ל מַ ה שֶׁ יֵש
יֹותר ,כִּ י נִּ גְׁ דָ ל וְׁ נִּ תֹוסֵ ף הָ אֹור ְׁמאֹד ,עַ ל יְׁ דֵ י ִּה ְׁתנֹוצְׁ צּות שֶׁ ִּּמ ְׁתנֹוצֵ ץ ִּמ ִּ ֹ
יֹותר וְׁ ֵ
ש ְֹׁמחָ ה ּבְׁ ֵ
אֹור הַ ִּ ֹ
ש ְֹׁמחָ ה שֶׁ ל כָ ל הַ ּטֹובֹות ּבְׁ יַחַ ד,
יֹות ר אֹור הַ ִּה ְׁתנֹוצְׁ צֹות .וְׁ עַ ל כֵ ן כְׁ שֶׁ נִּכְׁ לָ ל הַ ִּ ֹ
יֹותר וְׁ ֵ
שמָ חֹות שֶׁ נִּ כְׁ לָ לִּ ין ּבְׁ יַחַ ד ,נִּ תֹוסֵ ף ּבְׁ ֵ
יֹותר ְׁ ֹ
ֵ
ּומזֶׁ ה לָ זֶׁ ה כַ נַ"ל:
ש ְֹׁמחָ ה ּגָדֹול ְׁמאֹד עַ ל יְׁ דֵ י ִּרּבּוי הַ ִּה ְׁתנֹוצְׁ צּות ִּמזֶׁ ה לָ זֶׁ ה ִּ
אֲ זַ י אֹור הַ ִּ ֹ
וְׁ זֶׁ הּו" :וַ יִּ חַ ְׁד יִּ ְׁתרֹו עַ ל כָ ל הַ ּטֹובָ ה" שֶׁ הָ יָה ָֹשמֵ חַ ִּמכָ ל הַ ּטֹובֹות ּבְׁ יַחַ ד .וְׁ זֶׁ הּו" :עַ ל כָל הַ ּטֹובָ ה" ,כִּ י הָ יָה ִּמ ְׁס ַתכֵ ל לְׁ מַ עְׁ לָ ה
שֹמָ חֹות יַחַ ד ,וְׁ עַ ל כֵ ן הָ ָיה ָֹשמֵ חַ עַ ל כָ ל הַ ּטֹובֹות ּבְׁ יַחַ ד
עַ ל כָ ל הַ ּטֹובָ ה ,הַ יְׁ נּו עַ ל הַ ש ֶֹׁרש ,שֶׁ שָ ם הַ כֹל ֶׁאחָ ד ,וְׁ שָ ם נִּכְׁ לָ לִּ ין כָ ל הַ ְׁ ֹ
כַ נַ"ל:

