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 שמות פרק יח פסוק א 

 ֲאֶ�ר ָ�ל ֵאת מֶֹ�ה חֵֹת� ִמְדָי� כֵֹה� ִיְתר
 ַוִ�ְ�ַמע
�ְלִיְ�ָרֵאל ְלמֶֹ�ה ֱאלִֹהי� ָעָ�ה 
  ה
ִציא ִ�י ַע�
 :ִמִ�ְצָרִי� ָרֵאלִיְ� ֶאת ְיקָֹוק

 

 י"רש
 י� קריעת, ובא שמע שמועה מה # יתרו וישמע

 לו נקראו שמות שבע # יתרו :עמלק ומלחמת סו'
. פוטיאל, קיני, חבר, חובב, יתרו, יתר, רעואל
  פסוק להל� (בתורה אחת פרשה שיתר ש� על, יתר

 אונקלוס 
 דעבד כל ית דמשה חמוהי דמדי� רבא יתרו ושמע

 ישראל ית יי אפיק ארי עמיה לישראלו למשה יי
� :ממצרי

 

 יונתן
�ְ�ַמע 
 ַמא� ָ�ל ַית ְדמֶ�ה ָחמ�י ִמְדָי� א
נ
ס ִיְתר
� ַעֵ�י/ �ְלִיְ�ָרֵאל ְלמֶ�ה ְיָי ְ.ָעִביד� ַית ְיָי 0ֵ1יק ֲאר
 :ִמִ�ְצָרִי� ִיְ�ָרֵאל

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

 של אביו רעואל אומרי� ויש. משה חות� חובב מבני) יא ד שופטי� (שנאמר, יתרו הוא וחובב. התורה
 אביה� לאבי קורי� שהתינוקות, אביה� רעואל אל ותבאנה) יח ב שמות (אומר הוא ומה, היה יתרו
 תולה משה היה ולשעבר המל5 חות� אני, במשה מתכבד יתרו היה כא� # משה חת	 :בספרי. אבא

 כל כנגד משה שקול # ולישראל למשה :חותנו יתר אל וישב) יח ד שמות (שנאמר, בחמיו הגדולה
 :כול� על גדולה זו # 'וגו' ה הוציא כי :ובעמלק ובבאר המ� בירידת לה� # עשה אשר כל את :ישראל

 

 שיר השירים פרק א פסוק ג 
  ְ�ֶמ5ָ 6�ַרק ֶ�ֶמ� ט
ִבי� ְ�ָמֶני5ָ ְלֵריַח
 : ֲאֵהב�5ָ ֲעָלמ
ת ֵ�� ַעל
 

 י"רש
 א' ונתגייר השמועה לקול יתרו בא # אהבו� עלמות כ	 על

' וגו הוביש אשר את שמענו כי) ב יהושע (אמרה הזונה רחב
 :'וגו בשמי� אלהי� הוא אלהיכ�' ה כי) ש� (כ� י"וע

 

  פרשת יתרו סימן ג -מדרש תנחומא 
 שירי� ריח הראשוני� י"ברשב ינאי' ר אמר, )א השירי� שיר (טובי� שמני5 לריח ה"זש, יתרו וישמע
 א"ד, שמני5 לריח נאמר לכ5 ל5 קלסנו שלא שבח של לשו� הנחנו לא לי� כשבאנו אנו אבל לפני5 אמרו

 לסיני כשבאנו אנו אבל, מצות שש ולבניו לנח, אחת מצוה נתת לאד� לה� נתת מצות ריח' הראשוני
 שמ� אמר ברכיה רבי, שמ5 תורק שמ�, המצות את עלינו מערה אתה כ5 חבית מפי מערה שהוא �כאד
  .ומתגיירי� באי� שה� ומות העול�א אלו, אהבו5 עלמות כ� על, תורה של בשמנה שעוסק למי מאיר

 
 שמות פרק טו פסוק יד 

� : 0ְָלֶ�ת יְֹ�ֵבי :ַחז ִחיל ִיְר9ָז�� ַעִ�י� ָ�ְמע
  

 ע פרק ב יהוש
 ֶאת ָלֶכ� ְיקָֹוק ָנַת� ִ�י ָיַדְע6ִי ָהֲאָנִ�י� ֶאל ַו6ֹאֶמר) ט( :ַה9ָג ַעל ֲעֵליֶה� ָעְלָתה ְוִהיא ִיְ�ָ�ב�� ֶטֶר� ְוֵהָ�ה) ח(

 ְיקָֹוק ה
ִבי� ֲאֶ�ר ֵאת ָ�ַמְענ� ִ�י) י( :ִמ0ְֵניֶכ� ָה:ֶר; יְֹ�ֵבי ָ�ל ָנמֹג� ְוִכי ָעֵלינ� ֵאיַמְתֶכ� ָנְפָלה ְוִכי ָה:ֶר;
 ְלִסיחֹ� ַהַ�ְרֵ.� ְ>ֵעֶבר ֲאֶ�ר ָהֱאמִֹרי ַמְלֵכי ִלְ�ֵני ֲעִ�יֶת� ַוֲאֶ�ר ִמִ�ְצָרִי� ְ>ֵצאְתֶכ� ִמ0ְֵניֶכ� ס�' ַי� ֵמי ֶאת

 ְיקָֹוק ִ�י ִמ0ְֵניֶכ� ְ>ִאי� ר�ַח דע
 ָקָמה ְולֹא ְלָבֵבנ� ַוִ�ַ�ס ַוִ=ְ�ַמע) יא( :א
ָת� ֶהֱחַרְמ6ֶ� ֲאֶ�ר �ְלע
ג
� ִעָ�ֶכ� ָעִ�יִתי ִ�י ַ>יקָֹוק ִלי ָנא ִהָ<ְבע� ְוַע6ָה) יב( :ִמ6ַָחת ָה:ֶר; ְוַעל ִמַ�ַעל ַ>ָ<ַמִי� ֱאלִֹהי� ה�א ֱאלֵֹהיֶכ

9ַ� ַוֲעִ�יֶת� ָחֶסד �6ֶ1 � 1ַחי ְוֶאת ִאִ�י ְוֶאת :ִבי ֶאת ְוַהֲחִיֶת�) יג( :תֱאֶמ א
ת ִלי �ְנַת6ֶ� ֶחֶסד :ִבי ֵ>ית ִע
 :ִמָ�ֶות ַנְפ�ֵֹתינ� ֶאת ְוִהAְַל6ֶ� ָלֶה� ֲאֶ�ר ָ�ל ְוֵאת 1ְחי
ַתי> אחותי <ְוֶאת
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 ה זה אלי "דשירה פרשה ג ד'  מס-מכילתא דרבי ישמעאל בשלח 

 שמו מתגדל אז מקו� של רצונו עושי� כשישראל אומר ראלעז ב� שמעו�' ר, וארוממנהו אבי אלהי
� את שמענו כי יהושע לשלוחי רחב אמרה וכ�) א ה יהושע(' וגו האמורי מלכי כל כשמוע ויהי' שנ בעול
 בשמי� האלהי� הוא' ה כי מפניכ� באיש רוח עוד קמה ולא לבבנו וימס ונשמע ואומר' ה הוביש אשר
 הגוי� אל ויבא' שנ בעול� מתחלל שמו כביכול רצונו עושי� שאינ� מ�ובז) יא # י ב/ יהושע /ש� (ממעל
 אשר קדשי ש� על ואחמול יצאו ומארצו אלה' ה ע� לה� באמור [קדשי ש� את ויחללו ש� באו אשר

] ישראל בית עושה אני למענכ� לא אלהי�' ה אמר כה ישראל לבית אמור לכ�' וכת ישראל בית חללוהו
 כנסת אמרה, וארוממנהו אבי אלהי). כג # כ לו יחזקאל (בגוי� המחולל דולהג שמי את וקדשתי ואומר
 על אלא וזמרה שיר לפני5 אומר אני בלבד עמי שעשית נסי� על לא עול� של רבונו ה"הקב לפני ישראל
� . וארוממנהו אבי אלהי ודור דור בכל עמי ועושה אבותי וע� עמי שעשית נסי

 
 
 

 ה " פרשת יתרו שנת תרל-שפת אמת 
י יתרו ניתק� מה "וע. נראה כי עמלק רצה להרוס מת� תורה.  יתרו קוד� קבלת התורההקדמת

. לתק� מעשה בראשית' דהנה מת� תורה הי. 'שקילקל עמלק כדאיתא במדרש ל; תכה ופתי יערי� כו
 קיימי� תובאמת יש להבי� למה עשרה מאמרו. ובמת� תורה ניתק� העול�. אלפי� תהו' ש ב"כמ

�רק שהוא חסרו� . כ להתקיי�"ועשרת הדיברות צריכי� ג. 'כל הבריאה קיימת במאמרו יתו. לעול
�רק כל האומות היו צריכי� . י מסרו נפש� לקבלת התורה והקדימו נעשה לנשמע"והנה בנ. המקבלי

א' שהבי� . לבד עמלק. שמעו עמי� ירגזו�' ובאמת נתבטלו כדכ. ניתק� הכל' והי. י"לבטל עצמ� לבנ
ויתרו . ה ימחה את שמו"ולכ� הקב. ז לרעה"ז בא וילח� ומסר נפשו ע"עכ. ת"י וממשלת השי"נגדולת ב

הכל . כ בעגל"ובוודאי כל הקילקולי� שנעשה אח. ולא אחר עמלק. תיק� שכל האומות נמשכו אחריו
 :י עמלק הרשע ימח שמו"ע' הי

 

כי זה מאמר . ל5 ושאר הדיברות' כי איננו ציווי כמו לא יהי. אלקי5 הוא קיי� לעד'  אנכי הומאמר
כיו� שבכל אופ� ' פי. ל5 אלהי� אחרי� על פני' לא יהי' ולכ� כ. י שהוא מיוחד להיות אלקי ישראל"הש

�הוא נמסר ' ומלכותו ית.  על פניתיש המכעיסי� או"לכ� יותר צריכי� לשמור עצמ� כמ. אני אלקיכ
. כמו כ� נתגלה כבוד מלכותו על כל הנבראי�' ע עול מלכותו ית"כפי מה שה� מקבלי� ע' פי. י"ביד בנ

שה� ' פי. 'ואת� תהיו לי ממלכת כהני� כו' וכ. 'א כו"ש אנכי ה"וז. י"י בנ"נמש5 לכל ע' שאלקותו ית
י ה� ממליכי� "כ� כביכול בנ. כמשל שרי� גדולי� שה� מעמידי� את המל5. הממליכי� אותו יתבר5

ש "וכמ. בכלל הבריאה' ש במת� תורה כ� הי"י עמ"לו בנוכפי מה שקיב. ש על כל הנבראי�"אותו ית
ולכ� ניתק� כלל . אלקי דאלקיא' ה שליט על הכל וקרא� לי"בגמרא שג� האומות יודעי� כי הקב

איזה ' ולכל האומות יהי. לו תקומה לעתיד'  יהילאולכ� . ש שלא הכניע עצמו"לבד עמלק ימ. הבריאה
ולכ5 . שלקח לו הראשית שכפר לגמרי בעיקר' פי. � עמלקש ראשית גוי"וז. ניצו; ואחיזה בקדושה

ניתק� ' כי לולא הוא הי. ולכ� צריכי� לשנוא את עמלק. ל"כ שאר האומות כנ"משא. אחריתו עדי אובד
 :'לכ� מחה אמחה כו. ' של� כואועל ידו אי� הכס. הכל כראוי כמו לעתיד


