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 שמות פרק יח 

 ֲאֶ	ר ָ�ל ֵאת מֶֹ	ה חֵֹת� ִמְדָי� כֵֹה� ִיְתר ַוִ�ְ	ַמע) א(
 ְיקָֹוק הִציא ִ�י ַע!  ְלִיְ�ָרֵאל ְלמֶֹ	ה ֱאלִֹהי� ָעָ�ה
 מֶֹ	ה חֵֹת� ִיְתר ַוִ�ַ&ח) ב( :ָרִי�ִמִ!ְצ ִיְ�ָרֵאל ֶאת
 ְ	ֵני ְוֵאת) ג( :ִ	( ֶחיָה )ַחר מֶֹ	ה ֵאֶ	ת ִצ'ָֹרה ֶאת

 ָהִייִתי ֵ,ר -ַמר ִ�י ֵ,ְר	ֹ� ָהֶאָחד ֵ	� ֲאֶ	ר ָבֶניָה
 ֱאלֵֹהי ִ�י ֱאִליֶעֶזר ָהֶאָחד ְוֵ	�) ד( :ָנְכִרָ�ה ְ/ֶאֶר.
 ִיְתר ַוָ�בֹא) ה( :ַ'ְרעֹה ֵמֶחֶרב ֵלִניַוַ�1ִ ְ/ֶעְזִרי -ִבי
 ֲאֶ	ר ַהִ!ְדָ/ר ֶאל מֶֹ	ה ֶאל ְוִאְ	2  ָבָניו מֶֹ	ה חֵֹת�
 מֶֹ	ה ֶאל ַו�ֹאֶמר) ו( :ָהֱאלִֹהי� ַהר ָ	� חֶֹנה ה א
 :ִעָ!4 ָבֶניָה  ְ	ֵני ְוִאְ	3ָ2ְ ֵאֶלי3ָ ָ/א ִיְתר חֶֹתְנ3ָ ֲאִני

 ל ַוִ�5ַק ַוִ�ְ	2ַח  חְֹתנ ִלְקַראת מֶֹ	ה ֵצאַוֵ�) ז(
� ְלֵרֵעה  ִאי	 ַוִ�ְ	ֲאל   :ָהאֱֹהָלה ַוָ�בֹא  ְלָ	ל

 ְיקָֹוק ָעָ�ה ֲאֶ	ר ָ�ל ֵאת ְלחְֹתנ מֶֹ	ה ַוְיַסֵ'ר) ח(
 ַה2ְָל-ה ָ�ל ֵאת ִיְ�ָרֵאל אדֹת ַעל  ְלִמְצַרִי� ְלַפְרעֹה

 ִיְתר ַוִ�ַח8ְ) ט( :ְיקָֹוק ַוַ�1ִֵל� ַ/8ֶֶר3ְ ְמָצ-ַת� ֲאֶ	ר
 ֲאֶ	ר ְלִיְ�ָרֵאל ְיקָֹוק ָעָ�ה ֲאֶ	ר ַה:ָבה ָ�ל ַעל

 ְיקָֹוק ָ/ר 3ְ ִיְתר ַו�ֹאֶמר) י( :ִמְצָרִי� ִמַ�ד ִה1ִיל
 רֲאֶ	 ַ'ְרעֹה  ִמַ�ד ִמְצַרִי� ִמַ�ד ֶאְתֶכ� ִה1ִיל ֲאֶ	ר
 ָיַדְע2ִי ַע2ָה) יא( :ִמְצָרִי� ַיד ִמ2ַַחת ָהָע� ֶאת ִה1ִיל

 ָזד  ֲאֶ	ר ַב8ָָבר ִ�י ָהֱאלִֹהי� ִמָ�ל ְיקָֹוק ָגדל ִ�י
� :ֲעֵליֶה

 

 
 י "רש

 י� קריעת, ובא שמע שמועה מה ; יתרו וישמע) א(
 לו נקראו שמות שבע ; יתרו :עמלק ומלחמת סו<

, יתר. פוטיאל, קיני, חבר, ובבח, יתרו, יתר, רעואל
) כא פסוק להל� (בתורה אחת פרשה שיתר ש� על

 הוסיפו המצות וקיי� לכשנתגייר יתרו. תחזה ואתה
. התורה את שחבב חובב. שמו על אחת אות לו

 חובב מבני) יא ד שופטי� (שנאמר, יתרו הוא וחובב
, היה יתרו של אביו רעואל אומרי� ויש. משה חות�
 רעואל אל ותבאנה) יח ב שמות (ראומ הוא ומה

. אבא אביה� לאבי קורי� שהתינוקות, אביה�
, במשה מתכבד יתרו היה כא� ; משה חת	 :בספרי

 הגדולה תולה משה היה ולשעבר המל3 חות� אני
 :חותנו יתר אל וישב) יח ד שמות (שנאמר, בחמיו
 את :ישראל כל כנגד משה שקול ; ולישראל למשה

 :ובעמלק ובבאר המ� ירידתב לה� ; עשה אשר כל
 אחר) ב( :כול� על גדולה זו ; 'וגו' ה הוציא כי

 ל3) יט ד שמות (במדי� ה"הקב לו כשאמר ; שלוחיה
 ואת אשתו את משה ויקח) כ ש�(, מצרימה שוב
 בהר ויפגשהו) כז ש�(, לקראתו אהר� ויצא' גו בניו

� היא זו לו אמר. הללו ה� מי לו אמר. האלהי
 אתה והיכ� לו אמר. בני ואלו די�במ שנשאתי אשתי

 אנו הראשוני� על לו אמר. למצרי� לו אמר. מוליכ�
� לכי לה אמר .עליה� להוסי< בא ואתה מצטערי

 ויצלני) ד( :לה והלכה בניה שני נטלה, אבי3 בית אל
 :שיש של כעמוד צוארו נעשה, משה את להרוג ובקש המצרי דבר על ואביר� דת� כשגילו ; פרעה מחרב

 של בכבודו יושב שהיה, הכתוב דבר יתרו של בשבחו אלא, היו שבמדבר יודעי� אנו א< ; המדבר אל) ה(
� אני :שליח ידי על ; משה אל ויאמר) ו( :תורה דברי לשמוע, תהו מקו�, המדבר אל לצאת לבו ונדבו עול
 שני בגי� צא אשת3 בגי� יוצא אתה אי� וא�, אשת3 בגי� צא בגיני יוצא אתה אי� א� ; 'וגו יתרו חתנ�
 ומי, ואביהוא נדב אהר� יצא משה שיצא כיו�, שעה באותה יתרו נתכבד גדול כבוד ; משה ויצא) ז( :בניה
 איש אומר כשהוא, למי השתחוה מי יודע איני ; לו וישק וישתחו :יצא ולא יוצאי� אלו את שראה הוא

 את למשו3 ; לחתנו משה ויספר) ח( :משה והאיש) ג יב במדבר (שנאמר, משה זה, איש הקרוי מי, לרעהו
 התיבה של היסוד מ� <"אל ד"למ ; התלאה :עמלק ושל הי� שעל ; התלאה כל את :לתורה לקרבו לבו

 וישמח ; יתרו ויחד) ט( :תנואה, תקומה, תנופה, תרומה וכ�, לפרקי� ממנו הנופל ויסוד תיקו� הוא ו"והתי
 עד גיורא אינשי דאמרי היינו, מצרי� איבוד על מיצר, ודי�חד חדודי� בשרו נעשה ומדרשו פשוטו זהו, יתרו

 מיד הצילו אשר כול� ועל. והתורה והבאר המ� טובת ; הטובה כל על :באפיה ארמאה תבזי לא דרי עשרה
� :רבוא ששי� יצאו ואלו, מסוגרת האר. שהיתה, ממצרי� לברוח יכול עבד היה לא עכשיו עד, מצרי

 לשו� כתרגומו ; מצרי� יד מתחת :קשה מל3 ; פרעה ומיד :קשה אומה ; �מצרי מיד אתכ� הציל אשר) י(
 ועכשיו לשעבר הייתי מכירו ; ידעתי עתה) יא( :העבודה היא, עליה� מכבידי� שהיו היד ומרות רידוי
 כי :עבדה שלא זרה עבודה הניח שלא שבעול� זרה עבודה בכל מכיר שהיה מלמד ; האלהי� מכל :ביותר
 ורבותינו. הרשיעו אשר ; זדו אשר :במי� נאבדו וה� לאבד� דמו במי� כתרגומו ; ליה�ע זדו אשר בדבר

 :נתבשלו, בה בשלו אשר בקדרה, נזיד יעקב ויזד) כט כה בראשית (לשו� דרשוהו
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 דברי הימים א פרק כט פסוק י 
 יד8ִָו ַו�ֹאֶמר ַהָ&ָהל ָ�ל ְלֵעיֵני ְיקָֹוק ֶאת 8ִָויד ַוְיָבֶר3ְ
 ְוַעד ֵמעָל� -ִבינ  ִיְ�ָרֵאל ֱאלֵֹהי ְיקָֹוק )2ָה ָ/ר 3ְ
� :עָל

 י"רש
 שהקהיל ; הקהל כל לעיני' ה את דויד ויבר�) י(

 דוד ויקהל) ח"כ (א הימי� דברי לעיל כדאמר
�' ה אתה ברו� דוד ויאמר :התנדב� על ויברכ
  יותר ישראל הזכיר לפיכ3 ; אבינו ישראל אלהי

 ; אבינו ישראל ):ח"כ בראשית (נדר יעקב וידר דכתיב נדר הוא ג� יעקב כי לפי ויצחק ה�מאבר
 צרי3 הנודר וכל סבא ישראל כמו ועמי דוד אני נדרתי כ3 מפורש רבה בבראשית וג� סבא ישראל
 היה אחד גר דוד אמר ; עול� ועד מעול� ):לב תהלי� (יעקב לאביר נדר אשר וכ� ישראל בנדרו להזכיר

 הריני ואני ישראל לכל זה הוא גדול גנאי אתכ� הציל אשר' ה ברו3 ואמר אל< מאות שש בי� ויתר
 :מיתרו יותר ה"הקב את לבר3 מוסי<

 
 בראשית פרק ט פסוק כו 

 ֶעֶבד ְכַנַע� ִויִהי ֵ	� ֱאלֵֹהי ְיקָֹוק ָ/ר 3ְ ַו�ֹאֶמר
 : ָלמ

 י "רש
 לתת לזרעו הבטחתו לשמור שעתיד ; ש� אלהי' ה ברו�
� :עובד למס ; למו עבד כנע	 ויהי :כנע� אר. את לה

 
 בראשית פרק כד פסוק כז 

 ֵ/ית ְיקָֹוק ָנַחִני ַ/8ֶֶר3ְ -נִֹכי ֲאדִֹני ֵמִע� ַוֲאִמ2 ַחְס8 ָעַזב לֹא ֲאֶ	ר )ְבָרָה� ֲאדִֹני ֱאלֵֹהי ְיקָֹוק ָ/ר 3ְ ַו�ֹאֶמר
 : ֲאדִֹני ֲאֵחי

  
  י דברים פרק ח פסוק

 ָה-ֶר. ַעל ֱאלֶֹהי3ָ ְיקָֹוק ֶאת  ֵבַרְכ2ָ ְוָ�ָבְע2ָ ְו-ַכְל2ָ
 : ָל3ְ ָנַת� ֲאֶ	ר ַה:ָֹבה

 רבנו בחיי
 על דר3 הפשט כשתזכור .אלהי�' וברכת את ה

 �ימי הרעה שעברו עלי3 בגלות מצרי� והיותכ
 , ש� בשעבוד גדול ותזכור ג� כ� עינוי המדבר עתה

ברכות (ל "ועל דעת חז :ה"בבוא3 באר. ותאכל ותשבע מפריה ומטובה תבר3 על זה לשמו של הקב
דברי� (והוא כמו ועשית מעקה לגג3 , אלהי3 הוא מצות עשה לבר3 ברכת המזו�' וברכת את ה, .)כא
ש ויש ל3 להתעורר כא� כי י :וביאור על האר. ועל האר., )א, ש� טז(אלהי3 ' ועשית פסח לה, )ח, כב

ה שנבר3 לשמו כי "בפסוק זה פתח להבי� סוד הברכות ולא תמצא בכל התורה בשו� מקו� שצוה הקב
הודו לו ברכו ) ד, ש� ק(ואמר , ואברכה שמ3) א, תהלי� קמה(ה "ומזה אמר דוד ע, א� במקו� הזה

ו� ועל דר3 הפשט אומר תחילה כי הברכות אינ� צור3 גבוה אלא צור3 הדיוט כי כי :ורבי� כ�, שמו
שהוא יתבר3 מקור הברכה וכל הברכות ה� משתלשלות ממנו כל הנמצאי� המברכי� אותו אי� כל 

ברכותיה� כדאי לו כי הוא הנמצא הקדמו� שהמציא הנמצאי� כול� ומציאות� אינה אלא מציאותו 
וא� כ� א� יברכוהו כל היו� וכל הלילה מה יתרבה בכ3 , ומציאותו תספיק בעצמו לא יצטר3 לזולתו

כי כל המבר3 על מה שנהנה הוא , אי� התועלת והריבוי כי א� אלינו,  מה יתנו לו או מה מיד� יקחאו
מעיד על ההשגחה שהוא יתעלה הממציא מזו� לשפלי� כדי שיחיו ובזכות� התבואה והפירות 

�, והנהנה ואינו מבר3 גוזל ממנו ההשגחה ומוסר הנהגת השפלי� לכוכבי� ומזלות, מתברכי� ומתרבי
ה ולכנסת ישראל "כל הנהנה מ� העול� הזה בלא ברכה כאילו גוזל להקב.) ברכות לה(ו שאמרו וזה

שבעוו� , ה ההשגחה ולכנסת ישראל הפירות"כלומר גוזל להקב, גוזל אביו ואמו) כד, משלי כח(שנאמר 
רובו שהרי כל העול� כולו נידו� אחר רובו וכל יחיד ויחיד נידו� אחר , זה מתמעטי� לישראל בסיבתו

אי� ', ועל דר3 הקבלה וברכת את ה :לכ3 יש לו להראות את עצמו כאילו כל העול� כולו תלוי עליו
הברכה צור3 הדיוט בלבד וג� אינה הודאה בלבד אבל הוא לשו� תוספת וריבוי מלשו� ובר3 את לחמ3 

סופו ל שאמרו בבבא מציעא פרק המקבל ב"ויש ל3 להשכיל מאמר חז). כה, שמות כג(ואת מימי3 
יצא הקדש , מי שצרי3 ברכה דהיינו הדיוט, )יג, דברי� כד(בעני� בעל חוב ושכב בשלמתו וברכ3 .) קיד(

אלא ול3 , אלהי3' והכתיב ואכלת ושבעת וברכת את ה, ולא, ומקשה ש� בגמרא, שאינו צרי3 ברכה
כי ההקדש ל בפירוש "ביארו החכמי� ז. תהיה צדקה יצא הקדש שאינו צרי3 צדקה שכל הצדקות שלו

וכ� במסכת , אמר לו ישמעאל בני ברכני.) ז(ומפורש אמרו בברכות , צרי3 ברכה אבל אינו צרי3 צדקה
ה "והנה כאשר אנו מברכי� להקב. והוא עני� הברכה, ה למשה היה ל3 לעזרני"אמר הקב.) פט(שבת 

.) יבמות סד(וד ואמרו ע, וברכתנו היא סיבה שיתברכו כל בריותיו ממנו, יש בזה תוספת רוח הקודש
ואילו לא היתה הברכה והתפילה כי א� הודאה לבד למה , ה מתאוה לתפילת� של צדיקי�"שהקב

אבל לשו� , יתאוה לתפילת� של צדיקי� המועטי� יותר משאר עמי� רבי� והלא ברוב ע� הדרת מל3
פילתנו תתבר3 ולכ3 אנו מזכירי� בת, והוא מלשו� ברכה הנובעת מ� המקור, וברכת עני� תוספת וריבוי

�מי , ועוד מלשו� בריכה וכריעה. וכ� בלשו� הקדיש יתבר3 וישתבח ויתפאר ויתרומ� ויתנשא, תתרומ
שנאמר , מאי משמע דהאי ברכה לישנא דברי3 הוא) אות ד(וכ� מצינו בספר הבהיר . שכל בר3 כורע לו

 :מי שכל בר3 כורע לו, כי לי תכרע כל בר3) כג, ישעיה מה(
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 ק כח דברים פר
ת ִלְ	מֹר ֱאלֶֹהי3ָ ְיקָֹוק ְ/קל 2ְִ	ַמע ָ	מַע ִא� ְוָהָיה) א(�� ְמַצְ 3ָ -נִֹכי ֲאֶ	ר ִמְצָתיו ָ�ל ֶאת ַלֲע ַה�

 ְ/קל ִתְ	ַמע ִ�י יג3ָCְוִהBִ ָהֵאֶ(ה ַהְ/ָרכת ָ�ל ָעֶלי3ָ  ָבא ) ב( :ָה-ֶר. ,ֵיי ָ�ל ַעל ֶעְלי� ֱאלֶֹהי3ָ ְיקָֹוק  ְנָתְנ3ָ
 ְבֶהְמ3ָ2ֶ  ְפִרי )ְדָמְת3ָ  ְפִרי ִבְטְנ3ָ ְ'ִרי ָ/ר 3ְ) ד( :ַ/Bֶָדה )2ָה  ָבר 3ְ ָ/ִעיר )2ָה ָ/ר 3ְ) ג( :ֱאלֶֹהי3ָ ְיקָֹוק
  :ְ/ֵצאֶת3ָ )2ָה  ָבר 3ְ ְ/בֶֹא3ָ )2ָה ָ/ר 3ְ) ו( : ִמְ	)ְר3ָ2ֶ ַטְנֲא3ָ ָ/ר 3ְ) ה( :צֹאֶנ3ָ ְוַעְ	2ְרת ֲאָלֶפי3ָ ְ	ַגר

 :ְלָפֶני3ָ ָינ ס  ְדָרִכי�  ְבִ	ְבָעה ֵאֶלי3ָ ֵיְצא  ֶאָחד ְ/ֶדֶר3ְ ְלָפֶני3ָ ִנָ,ִפי� ָעֶלי3ָ ַהָ&ִמי� אְֹיֶבי3ָ ֶאת ְיקָֹוק ִי�2ֵ) ז(
  :ָל3ְ נֵֹת� ֱאלֶֹהי3ָ ְיקָֹוק ֲאֶ	ר ָ/-ֶר.  ֵבַרְכ3ָ ָיֶד3ָ ִמְ	ַלח  ְבכֹל ַ/ֲאָסֶמי3ָ ַהְ/ָרָכה ֶאת ִא3ָ2ְ ְיקָֹוק ְיַצו) ח(
 :ִ/ְדָרָכיו ְוָהַלְכ2ָ ֱאלֶֹהי3ָ ְיקָֹוק ִמְצת ֶאת ִתְ	מֹר ִ�י ָל3ְ ִנְ	ַ/ע ַ�ֲאֶ	ר ָקד	 ְלַע� ל ְיקָֹוק ְיִקיְמ3ָ) ט(
  ִבְפִרי ִבְטְנ3ָ ִ/ְפִרי ְלטָבה ְיקָֹוק ְוהִתְר3ָ) יא( :ִמֶ!Dָ ְוָיְרא  ָעֶלי3ָ ִנְקָרא ְיקָֹוק �ֵ	 ִ�י ָה-ֶר. ַעֵ!י ָ�ל ְוָרא ) י(

 אָצר ֶאת ְל3ָ ְיקָֹוק ִיְפ2ַח) יב( :ָל3ְ ָלֶתת ַלֲאבֶֹתי3ָ ְיקָֹוק ִנְ	ַ/ע ֲאֶ	ר ָהֲאָדָמה ַעל )ְדָמֶת3ָ  ִבְפִרי ְבֶהְמ3ָ2ְ
ִי� ְוִהְלִויָת ָיֶד3ָ ַמֲעֵ�ה ָ�ל ֵאת  ְלָבֵר3ְ ְ/ִע2 )ְרְצ3ָ ְמַטר ָלֵתת ַה5ַָמִי� ֶאת ַה:ב, � :ִתְלֶוה לֹא ְו)2ָה ַרִ/י

 ֱאלֶֹהי3ָ ְיקָֹוק ִמְצת ֶאל ִתְ	ַמע ִ�י ְלָמָ:ה ִתְהֶיה ְולֹא ְלַמְעָלה ַרק ְוָהִייָת ְלָזָנב ְולֹא ְלרֹא	 ְיקָֹוק  ְנָתְנ3ָ) יג(
� ְמַצְ 3ָ -נִֹכי ֲאֶ	רת ִלְ	מֹר ַה��� ֶאְתֶכ� ְמַצֶ ה -נִֹכי ֲאֶ	ר ַה8ְָבִרי� ִמָ�ל ָתס ר ְולֹא) יד( :ְוַלֲע ָיִמי� ַה�

 ִלְ	מֹר ֱאלֶֹהי3ָ קְיקָֹו ְ/קל ִתְ	ַמע לֹא ִא� ְוָהָיה) טו(   ס   :ְלָעְבָד� ֲאֵחִרי� ֱאלִֹהי� )ֲחֵרי ָלֶלֶכת  ְ�מֹאול
ת�&ָֹתיו ִמְצָתיו ָ�ל ֶאת ַלֲע Cר ְוח	ְמַצְ 3ָ -נִֹכי ֲאֶ �  :ְוִהBִיג 3ָ ָהֵאֶ(ה ַהְ&ָללת ָ�ל ָעֶלי3ָ  ָבא  ַה�

 :ַ/Bֶָדה )2ָה ְו-ר ר ָ/ִעיר )2ָה -ר ר) טז(
  

 לפרשת כי תבואפרי צדיק 
ל מאיזביצא אמר פירוש והשיגו3 שלא תשתנה "רבינו זצ. כות האלה והשיגו3ובאו עלי3 כל הבר] טז[

ה והשיגו3 שלא "שלפעמי� יוכל האד� להשתנות על ידי ישועה גדולה על זה הבטיח משה רבינו ע
והיינו שבודאי לא דיבר , והשיגו3' וכ� יש לומר להל� בההיפ3 כתיב ג� כ� ובאו עלי3 כל וגו. תשתנה

כמו שאמרו ( המצות שזה אינו בעול� הזה רק היו� לעשות� ולמחר לקבל שכר� הכתוב בשכר ועונש
וא� חס . ביתר שאת' כל הסייעתות שיוכל לעבוד ה' היינו שית� ה, רק הברכות של עול� הזה.) 'ז ג"ע

 .לו� לא ישמעו אז יהיה ההיפ3 ג� כ� לסייעתא שעל ידי זה יתנו לב לשוב ולהטיב דרכ�וש


