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 שמות פרק יח פסוק א
ים  ר ָעָשה ֱאֹלהִּ ה ֵאת ָכל ֲאשֶׁ ָין ֹחֵתן ֹמשֶׁ דְׁ רֹו ֹכֵהן מִּ תְׁ ַמע יִּ שְׁ ַויִּ
ם: ָריִּ צְׁ ּמִּ ָרֵאל מִּ שְׁ ת יִּ ֹקָֹוֹק אֶׁ יא יְׁ י הֹוצִּ ָרֵאל ַעּמֹו כִּ שְׁ יִּ ה ּולְׁ ֹמשֶׁ  לְׁ

 רש"י 
מה שמועה שמע ובא, ֹקריעת ים סוף ומלחמת  - וישמע יתרו

שבע שמות נֹקראו לו רעואל, יתר, יתרו, חובב,  - יתרו עמלֹק:
 חבר, ֹקיני, פוטיאל. יתר, על שם שיתר פרשה אחת בתורה 

ה. וחובב )להלן פסוֹק כא( ואתה תחזה. יתרו לכשנתגייר וֹקיים המצות הוסיפו לו אות אחת על שמו. חובב שחבב את התור
הוא יתרו, שנאמר )שופטים ד יא( מבני חובב חותן משה. ויש אומרים רעואל אביו של יתרו היה, ומה הוא אומר )שמות ב 

כאן היה יתרו מתכבד במשה, אני  - חתן משה יח( ותבאנה אל רעואל אביהן, שהתינוֹקות ֹקורין לאבי אביהן אבא. בספרי:
שֹקול משה  - למשה ולישראל בחמיו, שנאמר )שמות ד יח( וישב אל יתר חותנו: חותן המלך ולשעבר היה משה תולה הגדולה

 זו גדולה על כולם: - כי הוציא ה' וגו' להם בירידת המן ובבאר ובעמלֹק: - את כל אשר עשה כנגד כל ישראל:

 
 

 ליקוטי מוהר"ן תניינא תורה לג
ין צד(,  רִּ דְׁ הֶׁ ָרָכה )ַסנְׁ בְׁ רֹוָנם לִּ כְׁ רּו ַרּבֹוֵתינּו, זִּ ָאמְׁ מֹות י"ח(, וְׁ כּו' )שְׁ רֹו ַעל ָכל ַהּטֹוָבה" וְׁ תְׁ ַחדְׁ יִּ ין ַויִּ דּודִּ רֹו חִּ ֹשָ ה ּבְׁ ַנֲעֹשָ 'שֶׁ

ל ֲחֻתנָ  ָחה שֶׁ מְׁ ָמָשל ֹשִּ גֹון, לְׁ ָעָתן, כְׁ שְׁ ָֹמחֹות ֵהם ַרֹק ּבִּ י ָכל ַהֹשְׁ ין'. כִּ דּודִּ ם חִּ אִּ ָעָתן, וְׁ שְׁ ָחה הּוא ַרֹק ּבִּ ֹמְׁ ית, ַהֹשִּ רִּ ה אֹו ּבְׁ
ַתֵכל ַעל ַהּס סְׁ ם יִּ ָרכֹות יז(. ֲאָבל אִּ כּו' )ּבְׁ י סֹוף ָאָדם וְׁ ָחה ָּבעֹוָלם, כִּ מְׁ ַתֵכל ַעל ַהּסֹוף, ֵאין שּום ֹשִּ סְׁ ל ַהּסֹוף, ָאז ֵיש יִּ ֹוף שֶׁ

ַהיְׁ  י סֹוף ָכל סֹוף, דְׁ ֹאד, כִּ ֹמַח מְׁ ֹשְׁ ֹאד:לֹו לִּ ית הּוא טֹוב מְׁ לִּ  נּו ַהַתכְׁ
ָרכָ  בְׁ רֹוָנם לִּ כְׁ רּו ַרּבֹוֵתינּו, זִּ ָאמְׁ מֹו שֶׁ ֹאד, כְׁ ת טֹוב מְׁ ָדּה ַהָּמוֶׁ צִּ ּמִּ ָשָמה, שֶׁ ַצד ַהנְׁ הּו ַרֹק מִּ ֵנה זֶׁ הִּ ית ַרָּבה ָָָּרָשה ט(:וְׁ ֵראשִּ  ה )ּבְׁ

ֹאד, שֶׁ  י הּוא טֹוב מְׁ כּו', כִּ ה וְׁ ֹאד" זֶׁ ֵנה טֹוב מְׁ הִּ י "וְׁ ּלּו ּגּופֹו ָנֹקִּ יֹק, ַוֲאפִּ הּוא ַצדִּ י שֶׁ ית ַהּטֹוב. ַאְך מִּ לִּ ַתכְׁ ין לְׁ ַעל ָידֹו ָּבאִּ
ַּגם ּגּופֹו ָטהֹו ַתֵכל ַעל ַהּסֹוף, ֵמַאַחר שֶׁ סְׁ ם מִּ ּלּו אִּ ם ּגּופֹו, ֲאפִּ ֹמַח ַּגם עִּ ֹשְׁ ֹאד, ֲאַזי ָיכֹול לִּ ָֹקדֹוש מְׁ ָכתּוב וְׁ מֹו שֶׁ ָֹקדֹוש. כְׁ ר וְׁ

י ּלִּ הִּ ֵזֹק,  ם נ"ו(:)תְׁ נּו ַהּגּוף ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעשֹֹות לֹו שּום הֶׁ ַהיְׁ ר, דְׁ ַהָּבֹשָ י" שֶׁ ר לִּ ה ָבֹשָ י ַמה ַיֲעֹשֶׁ תִּ ים ָּבַטחְׁ ָכתּוב "ֵּבאֹלֹקִּ מֹו שֶׁ ּוכְׁ
ים ט"ז(: ּלִּ הִּ יֶׁה טֹו )תְׁ הְׁ ַהּגּוף יִּ ַּגם לְׁ יֹק ָּבטּוַח, שֶׁ ַהַצדִּ ַטח" שֶׁ ֹכן ָלבֶׁ שְׁ י יִּ רִּ ֹשָ ם ּגּופֹו, "ַאף ּבְׁ ֹמַח ַּגם עִּ ֹשְׁ ַעל ֵכן ָיכֹול לִּ ֹאד, וְׁ ב מְׁ

ַתֵכל ַעל ַהּסֹוף: סְׁ ּמִּ שֶׁ ּלּו כְׁ  ֲאפִּ
י ֵכן ֹאד, ַאף ַעל ִָּּ ָמתֹו ָּגבֹוַּה מְׁ שְׁ נִּ י שֶׁ ַאף ַעל ִָּּ ָרט ֵּגר, שֶׁ פְׁ ֵאין ּגּופֹו ָֹקדֹוש ָכל ָכְך, ּבִּ י שֶׁ ֵמָאה ֲאָבל מִּ ָָּה טְׁ ּטִּ , ּגּופֹו נֹוַצר מִּ

ָשר לֹו פְׁ י אֶׁ ָרט ֵּגר, אִּ פְׁ ֵאין ּגּופֹו ָֹקדֹוש ָכל ָכְך, ּבִּ יש שֶׁ ה ָהאִּ זֶׁ ָצא שֶׁ מְׁ ַשנֹות זֹאת. נִּ ָשר לְׁ פְׁ ֵאיְך אֶׁ ַתֵכל  וְׁ סְׁ ּמִּ שֶׁ ם ּגּופֹו כְׁ ֹמַח עִּ ֹשְׁ לִּ
ית: לִּ  ַעל ַהַתכְׁ

ֵמחַ וז רֹו ָהָיה ֹשָ תְׁ יִּ רֹו ַעל ָכל ַהּטֹוָבה" שֶׁ תְׁ ַחדְׁ יִּ הּו:  הּו: "ַויִּ זֶׁ ן ַהּטֹוָבה. וְׁ ָאה מִּ ָהלְׁ ַתֵכל לְׁ סְׁ הִּ שֶׁ ּלּו כְׁ ַעל ָכל ַהּטֹוָבה, ֵָּרּוש, ֲאפִּ
ן ַהּטֹובָ  ָאה מִּ ָהלְׁ נּו לְׁ ה, ַהיְׁ ַתֵכל ַעל זֶׁ סְׁ הִּ י שֶׁ ָאה ַעל ַהּטֹוָבה, ַאף ַעל ִָּּ ָהלְׁ ָלה ּולְׁ ַמעְׁ נּו ַעל ַהּסֹוף, ַאף "ַעל ָכל ַהּטֹוָבה" לְׁ ה, ַהיְׁ

י כֵ  ַנֲעשָֹ ַעל ִָּּ ֹאד ַכַנ"ל, ַאְך שֶׁ ַתֵכל ַעל ַהּסֹוף, הּוא טֹוב מְׁ סְׁ ּמִּ שֶׁ ָשָמה ַאף כְׁ ַצד ַהנְׁ י מִּ ֹאד. כִּ ֵמַח מְׁ ין ן ָהָיה ֹשָ דּודִּ רֹו חִּ ֹשָ ה ּבְׁ
גּופֹו ָחתֹו ּבְׁ מְׁ ָהָיה ֵּגר, לֹא ָהָיה ֹשִּ י ֵמַאַחר שֶׁ נּו ַהּגּוף. כִּ ַהיְׁ ָֹקא, דְׁ רֹו ַדיְׁ ֹשָ ין ּבְׁ דּודִּ ה  חִּ הּו: 'ַנֲעֹשָ זֶׁ ַתֵכל ַעל ַהּסֹוף ַכַנ"ל. וְׁ סְׁ הִּ שֶׁ כְׁ

ָֹקא ַכַנ"ל: רֹו ַדיְׁ ֹשָ ין' ּבְׁ דּודִּ ין חִּ דּודִּ רֹו חִּ ֹשָ  ּבְׁ
 

 דליקוטי מוהר"ן תניינא תורה ל

ֵני ָאָדם  ַתם ּבְׁ ל סְׁ י ֵאצֶׁ מֹות י"ח(. כִּ רֹו ַעל ָכל ַהּטֹוָבה" )שְׁ תְׁ ַחדְׁ יִּ ים "ַויִּ ּלּוֹקִּ י ֵיש חִּ ַיַחד, כִּ ל ָכל ַהּטֹובֹות ּבְׁ ָחה שֶׁ ֹמְׁ ֵאין ַהֹשִּ
ים אֹוֵכל, ָדגִּ יָלה שֶׁ ן ָהֲאכִּ ֵֹמַח מִּ ֹשָ י שֶׁ ין ַעל ֲחֻתָנה, ֵיש מִּ ָּבאִּ שֶׁ ָמָשל כְׁ ָחה. לְׁ ֹמְׁ ַין ַהֹשִּ נְׁ עִּ ים ּבְׁ ָחד,  ַרּבִּ ֵיש אֶׁ ַכיֹוֵצא, וְׁ ר וְׁ ּוָבֹשָ

לֵ  ן ַהכְׁ ֵֹמַח מִּ ֹשָ גֹון ַהמְׁ שֶׁ ָמּה, כְׁ ן ַהֲחֻתָנה ַעצְׁ ֵֹמַח מִּ ֹשָ ֵיש שֶׁ ם, וְׁ ים ַכיֹוֵצא ָּבהֶׁ ים ֲאֵחרִּ ָברִּ דְׁ ֵֹמַח מִּ ֹשָ ֵיש שֶׁ ר, וְׁ מֶׁ ֵאיָנן י זֶׁ ים, שֶׁ ֻחָתנִּ
ים. ּלּוֹקִּ ָאר חִּ ַכיֹוֵצא שְׁ ָמּה, וְׁ ן ַהֲחֻתָנה ַעצְׁ ים מִּ ֵמחִּ ָיה, ַרֹק ֹשְׁ תִּ יָלה ּושְׁ ים ַעל ֲאכִּ יחִּ ּגִּ ָכל  ַמשְׁ ֵמַח מִּ יֶׁה ֹשָ הְׁ יִּ ֲאָבל ֵאין ָאָדם שֶׁ

ָכל ַהדְׁ  ָחה מִּ ֹמְׁ י ֵכן ֵאין ַהֹשִּ ים ַהַנ"ל, ַאף ַעל ִָּּ ָברִּ ָכל ַהדְׁ ֵֹמַח מִּ ֹשָ י שֶׁ ּלּו מִּ ַיַחד. ַוֲאפִּ ָֹמחֹות ּבְׁ ָחד ַהֹשְׁ ָכל אֶׁ ַיַחד, ַרֹק מִּ ים ּבְׁ ָברִּ
ָחד ה. ַּגם ֵיש אֶׁ ה ַאַחר זֶׁ מֹו ָּבזֶׁ ֵני ַעצְׁ פְׁ ַרָּבא, ּבִּ ַאדְׁ ים, וְׁ ָברִּ ָאר דְׁ שְׁ לֹא מִּ ָיה וְׁ תִּ יָלה ּושְׁ ן ָהֲאכִּ ָלל, לֹא מִּ ָחה כְׁ מְׁ ֵאין לֹו שּום ֹשִּ , שֶׁ

לּות ַהֹשִֹּ  ַגדְׁ ֵלמּות וְׁ ה. ֲאָבל שְׁ ַתֵדְך ָּבזֶׁ שְׁ ה נִּ זֶׁ דּוְך, ַעל שֶׁ ַֹקֵנא ַעל ַהשִּ ּמְׁ ָאה ָוַצַער, שֶׁ נְׁ זֵיש לֹו ֹקִּ י שֶׁ וא, מִּ ָחה הִּ ֹמַח מְׁ ֹשְׁ ה לִּ ֹוכֶׁ
ַיַחד: ָכל ַהּטֹובֹות ּבְׁ  מִּ

ין כָ ה ָשכִּ מְׁ ָשם נִּ ּמִּ ש, שֶׁ נּו ַעל ַהֹשרֶׁ ַהיְׁ ָלה ַעל ָכל ַהּטֹוָבה, דְׁ ַמעְׁ ַתֵכל לְׁ סְׁ ּמִּ שֶׁ ם כְׁ י אִּ ָשר כִּ פְׁ י אֶׁ ש ַהֹכל אִּ ַהֹשרֶׁ ָשם ּבְׁ ל ַהּטֹובֹות. וְׁ
ָכל ַהּטֹובֹות ָחתֹו מִּ מְׁ ָחד, ַוֲאַזי ֹשִּ יּות  אֶׁ ָללִּ ֵדי ַהכְׁ י ַעל יְׁ ֹאד. כִּ אֹור ָּגדֹול מְׁ יָרה ּבְׁ אִּ ֹאד, ּומְׁ דֹוָלה מְׁ ָחה ּגְׁ ֹמְׁ ָאז ַהֹשִּ ַיַחד, וְׁ ּבְׁ

ּבּוי ַהֹשְׁ  ין יֹוֵתר רִּ ָללִּ כְׁ נִּ ֵכן ָכל ַמה שֶׁ ָֹמחֹות. וְׁ יֹוֵתר אֹור ַהֹשְׁ ָדל ּבְׁ גְׁ ָתּה, נִּ רְׁ ָחה ַּבֲחבֶׁ מְׁ ָלל ֹשִּ כְׁ נִּ השֶׁ ה ָּבזֶׁ תֹוֵסף ָֹמחֹות זֶׁ נִּ ָדל וְׁ גְׁ , נִּ
ֹמְׁ  ֹשִּ נֹוֵצץ מִּ תְׁ ּמִּ צּות שֶׁ נֹוצְׁ תְׁ ֵדי הִּ ֹאד, ַעל יְׁ תֹוֵסף ָהאֹור מְׁ נִּ ָדל וְׁ גְׁ י נִּ יֹוֵתר, כִּ יֹוֵתר וְׁ ָחה ּבְׁ ֹמְׁ ֵיש אֹור ַהֹשִּ ָכל ַמה שֶׁ ָתּה. וְׁ רְׁ ָחה ַלֲחבֶׁ

יֹוֵת  יֹוֵתר וְׁ תֹוֵסף ּבְׁ ַיַחד, נִּ ין ּבְׁ ָללִּ כְׁ נִּ ָמחֹות שֶׁ ַיַחד, יֹוֵתר ֹשְׁ ל ָכל ַהּטֹובֹות ּבְׁ ָחה שֶׁ ֹמְׁ ָלל ַהֹשִּ כְׁ נִּ שֶׁ ַעל ֵכן כְׁ צֹות. וְׁ נֹוצְׁ תְׁ ר אֹור ַההִּ
ה ַכַנ"ל: ה ָלזֶׁ זֶׁ ה ּומִּ ה ָלזֶׁ זֶׁ צּות מִּ נֹוצְׁ תְׁ ּבּוי ַההִּ ֵדי רִּ ֹאד ַעל יְׁ ָחה ָּגדֹול מְׁ ֹמְׁ  ֲאַזי אֹור ַהֹשִּ

רֹו ַעל ָכל ַהּטֹוָבה" שֶׁ   תְׁ ַחדְׁ יִּ הּו: "ַויִּ זֶׁ ָלה וְׁ ַמעְׁ ַתֵכל לְׁ סְׁ י ָהָיה מִּ הּו: "ַעל ָכל ַהּטֹוָבה", כִּ זֶׁ ַיַחד. וְׁ ָכל ַהּטֹובֹות ּבְׁ ֵמַח מִּ ָהָיה ֹשָ
ַעל ֵכן ָהיָ  ָֹמחֹות ַיַחד, וְׁ ין ָכל ַהֹשְׁ ָללִּ כְׁ ָשם נִּ ָחד, וְׁ ָשם ַהֹכל אֶׁ ש, שֶׁ נּו ַעל ַהֹשרֶׁ ֵמַח ַעל ָכל ַהּטַעל ָכל ַהּטֹוָבה, ַהיְׁ ַיַחד ה ֹשָ ֹובֹות ּבְׁ

 ַכַנ"ל:


