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שמות פרק יח

רש"י

פרשת יתרו (א) וַיִּ ְׁש ַמע י ְִּׁתרֹו כֹהֵ ן ִּמ ְׁדיָן ח ֵֹתן מֹשֶׁ ה ֵאת כָל אֲ ֶׁשר (א) וישמע יתרו  -מה שמועה שמע ובאֹ ,קריעת ים סוף
הֹוציא ְׁיֹקֹוָֹק ֶׁאת י ְִּׁש ָר ֵאל ומלחמת עמלֹק :יתרו  -שבע שמות נֹקראו לו רעואל ,יתר,
ֹלהים ְׁלמֹשֶׁ ה ּולְׁ י ְִּׁש ָר ֵאל עַ ּמֹו כִּ י ִּ
עָ שָ ה אֱ ִּ
יתרו ,חובב ,חברֹ ,קיני ,פוטיאל .יתר ,על שם שיתר פרשה
וַיִּקח י ְִּׁתרֹו ח ֵֹתן מ ֶֹׁשה ֶׁאת צִּ פ ָֹרה ֵאשֶׁ ת מֹשֶׁ ה
ִּמ ִּּמצְׁ ָריִּ ם( :ב) ַ
אחת בתורה (להלן פסוֹק כא) ואתה תחזה .יתרו לכשנתגייר
ַאחַ ר ִּשּלּוחֶׁ יהָ ( :ג) וְׁ ֵאת ְׁשנֵי בָ נֶׁיהָ אֲ שֶׁ ר שֵ ם הָ ֶׁאחָ ד ג ְֵׁרשֹם כִּ י
יתי בְׁ ֶׁא ֶׁרץ נָכְׁ ִּריָה( :ד) וְׁ שֵ ם הָ ֶׁאחָ ד אֱ לִּיעֶׁ זֶׁר כִּ י אֱ ֹלהֵ י וֹקיים המצות הוסיפו לו אות אחת על שמו .חובב שחבב את
ָאמַ ר גֵר הָ יִּ ִּ
התורה .וחובב הוא יתרו ,שנאמר (שופטים ד יא) מבני חובב
ָאבִּ י בְׁ עֶׁ זְׁ ִּרי ַויַצִּ לֵ נִּי מֵ חֶׁ ֶׁרב ַפ ְׁרעֹה( :ה) ַויָב ֹא י ְִּׁתרֹו ח ֵֹתן מֹשֶׁ ה
חותן משה .ויש אומרים רעואל אביו של יתרו היה ,ומה הוא
חנֶׁה שָ ם הַ ר
ּובָ נָיו וְׁ ִּא ְׁשּתֹו ֶׁאל מֹשֶׁ ה ֶׁאל הַ ִּּמ ְׁדבָ ר אֲ שֶׁ ר הּוא ֹ
אומר (שמות ב יח) ותבאנה אל רעואל אביהן ,שהתינוֹקות
ֹלהים( :ו) ַוי ֹאמֶׁ ר ֶׁאל מ ֶֹׁשה אֲ נִּי ח ֶֹׁתנְָׁך י ְִּׁתרֹו בָ א ֵאלֶׁיָך
הָ אֱ ִּ
ֶׁיה עִּ ָּמּה( :ז) וַ יֵצֵ א מֹשֶׁ ה ל ְִֹּׁק ַראת ח ְֹׁתנֹו וַ ִּי ְׁש ַּתחּו ֹקורין לאבי אביהן אבא .בספרי :חתן משה  -כאן היה יתרו
ּושנֵי בָ נ ָ
וְׁ ִּא ְׁש ְּׁתָך ְׁ
מתכבד במשה ,אני חותן המלך ולשעבר היה משה תולה
וַיִּ ַשֹק לֹו וַ יִּ ְׁשאֲ לּו ִּאיש לְׁ ֵרעֵ הּו ְׁלשָ לֹום וַ ָיבֹאּו הָ אֹהֱ לָ ה:
הגדולה בחמיו ,שנאמר (שמות ד יח) וישב אל יתר חותנו:
(ח) וַיְׁ ַספֵר מֹשֶׁ ה לְׁ ח ְֹׁתנֹו ֵאת כָ ל אֲ שֶׁ ר עָ שָ ה יְֹׁקֹוָֹק ְׁלפ ְַׁרעֹה
למשה ולישראל  -שֹקול משה כנגד כל ישראל :את כל אשר
ּולְׁמצְׁ ַריִּם עַ ל אֹודֹת י ְִּׁש ָר ֵאל ֵאת כָל הַ ְּׁתלָ ָאה אֲ שֶׁ ר ְׁמצָ ָא ַתם
ִּ
עשה  -להם בירידת המן ובבאר ובעמלֹק :כי הוציא ה' וגו' -
יִּתרֹו עַ ל כָל ַהּטֹובָ ה אֲ שֶׁ ר עָ ָשה
בַ דֶׁ ֶׁרְך ַוי ִַּצלֵ ם יְֹׁקֹוָֹק( :ט) ַויִּחַ ְׁד ְׁ
יְֹׁקֹוָֹק לְׁ יִּ ְׁש ָר ֵאל אֲ שֶׁ ר ִּהצִּ ילֹו ִּמיַד ִּמצְׁ ָריִּם( :י) ַוי ֹאמֶׁ ר י ְִּׁתרֹו בָ רּוְך זו גדולה על כולם( :ב) אחר שלוחיה  -כשאמר לו הֹקדוש
ברוך הוא במדין (שמות ד יט) לך שוב מצרימה( ,שם כ) ויֹקח
ּומיַד פ ְַׁרעֹה אֲ שֶׁ ר ִּהצִּ יל
יְֹׁקֹוָֹק אֲ שֶׁ ר ִּהצִּ יל ֶׁא ְׁתכֶׁם ִּמיַד ִּמצְׁ ַריִּם ִּ
משה את אשתו ואת בניו גו' ויצא אהרן לֹקראתו( ,שם כז)
ֶׁאת הָ עָ ם ִּמ ַּתחַ ת יַד ִּמצְׁ ָריִּם( :יא) עַ ָּתה יָדַ עְׁ ִּּתי כִּ י גָדֹול יְֹׁק ָֹוֹק
יהם( :יב) וַ י ִַּקח י ְִּׁתרֹו ח ֵֹתן ויפגשהו בהר האלהים .אמר לו מי הם הללו .אמר לו זו היא
ֹלהים כִּ י בַ דָ בָ ר אֲ ֶׁשר זָדּו עֲלֵ ֶׁ
ִּמכָל ָהאֱ ִּ
אשתי שנשאתי במדין ואלו בני .אמר לו והיכן אתה מוליכן.
ֵאֹלהים ַויָב ֹא ַאהֲ רֹן וְׁ כֹל זִּ ְֹׁקנֵי י ְִּׁש ָר ֵאל
מֹשֶׁ ה עֹלָה ּוזְׁ בָ ִּחים ל ִּ
אמר לו למצרים .אמר לו על הראשונים אנו מצטערים ואתה
ֹלהים:
לֶׁאֱ כָל לֶׁחֶׁ ם עִּ ם ח ֵֹתן מֹשֶׁ ה לִּ פְׁ נֵי הָ אֱ ִּ
בא להוסיף עליהם .אמר לה לכי אל בית אביך ,נטלה שני
בניה והלכה לה( :ד) ויצלני מחרב פרעה  -כשגילו דתן ואבירם על דבר המצרי ובֹקש להרוג את משה ,נעשה צוארו כעמוד של
שיש( :ה) אל המדבר  -אף אנו יודעין שבמדבר היו ,אלא בשבחו של יתרו דבר הכתוב ,שהיה יושב בכבודו של עולם ונדבו לבו
לצאת אל המדבר ,מֹקום תהו ,לשמוע דברי תורה( :ו) ויאמר אל משה  -על ידי שליח :אני חתנך יתרו וגו'  -אם אין אתה
יוצא בגיני צא בגין אשתך ,ואם אין אתה יוצא בגין אשתך צא בגין שני בניה( :ז) ויצא משה  -כבוד גדול נתכבד יתרו באותה
שעה ,כיון שיצא משה יצא אהרן נדב ואביהוא ,ומי הוא שראה את אלו יוצאין ולא יצא :וישתחו וישק לו  -איני יודע מי
השתחוה למי ,כשהוא אומר איש לרעהו ,מי הֹקרוי איש ,זה משה ,שנאמר (במדבר יב ג) והאיש משה( :ח) ויספר משה
לחתנו  -למשוך את לבו לֹקרבו לתורה :את כל התלאה  -שעל הים ושל עמלֹק :התלאה  -למ"ד אל"ף מן היסוד של התיבה
והתי"ו הוא תיֹקון ויסוד הנופל ממנו לפרֹקים ,וכן תרומה ,תנופה ,תֹקומה ,תנואה( :ט) ויחד יתרו  -וישמח יתרו ,זהו פשוטו
ומדרשו נעשה בשרו חדודין חדודין ,מיצר על איבוד מצרים ,היינו דאמרי אינשי גיורא עד עשרה דרי לא תבזי ארמאה
באפיה :על כל הטובה  -טובת המן והבאר והתורה .ועל כולן אשר הצילו מיד מצרים ,עד עכשיו לא היה עבד יכול לברוח
ממצרים ,שהיתה הארץ מסוגרת ,ואלו יצאו ששים רבוא( :י) אשר הציל אתכם מיד מצרים  -אומה ֹקשה :ומיד פרעה  -מלך
ֹקשה :מתחת יד מצרים  -כתרגומו לשון רידוי ומרות היד שהיו מכבידים עליהם ,היא העבודה( :יא) עתה ידעתי  -מכירו
הייתי לשעבר ועכשיו ביותר :מכל האלהים  -מלמד שהיה מכיר בכל עבודה זרה שבעולם שלא הניח עבודה זרה שלא עבדה:
כי בדבר אשר זדו עליהם  -כתרגומו במים דמו לאבדם והם נאבדו במים :אשר זדו  -אשר הרשיעו .ורבותינו דרשוהו לשון
(בראשית כה כט) ויזד יעֹקב נזיד ,בֹקדרה אשר בשלו בה ,נתבשלו( :יב) עלה  -כמשמעה שהיא עולה כליל :וזבחים  -שלמים:
ויבא אהרן וגו'  -ומשה היכן הלך ,והלא הוא שיצא לֹקראתו וגרם לו את כל הכבוד ,אלא שהיה עומד ומשמש לפניהם :לפני
האלהים  -מכאן שהנהנה מסעודה שתלמידי חכמים מסובין בה כאלו נהנה מזיו השכינה:
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ליקוטי מוהר"ן תנינא ל"ד
ש ְֹׁמחָ ה שֶׁ ל כָל הַ ּטֹובֹות בְׁ יַחַ ד ,כִּ י
(שמֹות י"ח) .כִּ י ֵאצֶׁ ל ְׁס ַּתם בְׁ נֵי ָאדָ ם ֵאין הַ ִּ ֹ
" ַויִּחַ ְׁד י ְִּׁתרֹו עַ ל כָל הַ ּטֹובָ ה" ְׁ
ש ְֹׁמחָ ה .לְׁמָ שָ ל כְׁ שֶׁ בָ ִּאין עַ ל חֲ תֻ נָה ,יֵש ִּמי שֶׁ ָֹשֹמֵ חַ ִּמן הָ אֲ כִּ ילָה שֶׁ אֹוכֵל ,דָ גִּ ים
ּלּוֹקים ַרבִּ ים בְׁ עִּ ְׁניַן הַ ִּ ֹ
יֵש ִּח ִּ
ּובָ ָֹשר וְׁ כַיֹוצֵ א ,וְׁ יֵש ֶׁאחָ ד ,שֶׁ ָֹשֹמֵ חַ ִּמן הַ כְׁ לֵי זֶׁמֶׁ ר ,וְׁ יֵש שֶׁ ָֹשֹמֵ חַ ִּמ ְׁדבָ ִּרים אֲ חֵ ִּרים כַיֹוצֵ א בָ הֶׁ ם ,וְׁ יֵש שֶׁ ָֹשֹמֵ חַ ִּמן
שמֵ ִּחים ִּמן הַ חֲ תֻ נָה עַ צְׁ מָ ּה,
ּוש ִּתיָהַ ,רֹק ְׁ ֹ
יחים עַ ל אֲ כִּ ילָה ְׁ
הַ חֲ תֻ נָה עַ צְׁ מָ ּה ,כְׁ גֹון הַ ְׁמחֻ ָּתנִּים ,שֶׁ ֵאינָן מַ ְׁשגִּ ִּ
שֹמָ חֹות בְׁ יַחַ ד .וַאֲ פִּ ּלּו ִּמי שֶׁ ָֹשֹמֵ חַ ִּמכָל הַ ְׁדבָ ִּרים
ּלּוֹקים .אֲ בָ ל ֵאין ָאדָ ם שֶׁ י ְִּׁהיֶׁה ָֹשמֵ חַ ִּמכָל הַ ְׁ ֹ
וְׁ כַיֹוצֵ א ְׁש ָאר ִּח ִּ
ש ְֹׁמחָ ה ִּמכָל הַ ְׁדבָ ִּרים בְׁ יַחַ דַ ,רֹק ִּמכָל ֶׁאחָ ד בִּ פְׁ נֵי עַ צְׁ מֹו בָ זֶׁה ַאחַ ר זֶׁה .גַם יֵש
הַ נַ"לַ ,אף עַ ל פִּ י כֵן ֵאין הַ ִּ ֹ
ּוש ִּתיָה וְׁ ל ֹא ִּמ ְׁש ָאר ְׁדבָ ִּרים ,וְׁ ַא ְׁד ַרבָ א ,יֵש לֹו ִֹּקנ ְָׁאה
ש ְׁמחָ ה כְׁ לָל ,ל ֹא ִּמן הָ אֲ כִּ ילָה ְׁ
ֶׁאחָ ד ,שֶׁ ֵאין לֹו שּום ִּ ֹ
שמֹחַ
ש ְֹׁמחָ ה ִּהואִּ ,מי שֶׁ זֹוכֶׁה ִּל ְׁ ֹ
וָצַ עַ ר ,שֶׁ ְּׁמ ַֹקנֵא עַ ל הַ ִּשדּוְך ,עַ ל שֶׁ זֶׁה נ ְִּׁש ַּתדֵ ְך בָ זֶׁה .אֲ בָ ל ְׁשלֵמּות וְׁ ג ְַׁדלּות הַ ִּ ֹ
ִּמכָל הַ ּטֹובֹות בְׁ יַחַ ד:
וְׁ זֶׁה ִּאי ֶׁאפְׁ שָ ר כִּ י ִּא ם כְׁ שֶׁ ִּּמ ְׁס ַּתכֵל לְׁמַ עְׁ לָה עַ ל כָל הַ ּטֹובָ הְׁ ,דהַ יְׁנּו עַ ל הַ ש ֶֹׁרש ,שֶׁ ִּּמשָ ם נ ְִּׁמשָ כִּ ין כָל הַ ּטֹובֹות.
ּומ ִּאי ָרה בְׁ אֹור
ש ְֹׁמחָ ה גְׁ דֹולָה ְׁמאֹדְׁ ,
ש ְׁמחָ תֹו ִּמכָל הַ ּטֹובֹות בְׁ יַחַ ד ,וְׁ ָאז הַ ִּ ֹ
וְׁ שָ ם בְׁ הַ ש ֶֹׁרש הַ כֹל ֶׁאחָ ד ,וַאֲ זַי ִּ ֹ
שֹמָ חֹות .וְׁ כֵן כָל מַ ה שֶׁ נִּכְׁ ָללִּין
יֹותר אֹור הַ ְׁ ֹ
ש ְׁמחָ ה בַ חֲ בֶׁ ְׁר ָּתּה ,נִּגְׁ דָ ל בְׁ ֵ
גָדֹול ְׁמאֹד .כִּ י עַ ל יְׁדֵ י הַ כְׁ ָללִּיּות שֶׁ נִּכְׁ לָל ִּ ֹ
יֹותר ,כִּ י נִּגְׁ דָ ל וְׁ נִּּתֹוסֵ ף הָ אֹור ְׁמאֹד ,עַ ל
יֹותר וְׁ ֵ
ש ְֹׁמחָ ה בְׁ ֵ
שֹמָ חֹות זֶׁה בָ זֶׁה ,נִּגְׁ דָ ל וְׁ נִּּתֹוסֵ ף אֹור הַ ִּ ֹ
יֹותר ִּרבּוי הַ ְׁ ֹ
ֵ
יֹותר
שמָ חֹות שֶׁ נִּכְׁ ָללִּין בְׁ יַחַ ד ,נִּּתֹוסֵ ף בְׁ ֵ
יֹותר ְׁ ֹ
ש ְֹׁמחָ ה לַחֲ בֶׁ ְׁר ָּתּה .וְׁ כָל מַ ה שֶׁ יֵש ֵ
יְׁדֵ י ִּה ְׁתנֹוצְׁ צּות שֶׁ ִּּמ ְׁתנֹוצֵ ץ ִּמ ִּ ֹ
ש ְֹׁמחָ ה גָדֹול ְׁמאֹד עַ ל
ש ְֹׁמחָ ה שֶׁ ל כָל הַ ּטֹובֹות בְׁ יַחַ ד ,אֲ זַי אֹור הַ ִּ ֹ
יֹותר אֹור הַ ִּה ְׁתנֹוצְׁ צֹות .וְׁ עַ ל כֵן כְׁ שֶׁ נִּכְׁ לָל הַ ִּ ֹ
וְׁ ֵ
ּומזֶׁה ָלזֶׁה ַכנַ"ל:
יְׁדֵ י ִּרבּוי הַ ִּה ְׁתנֹוצְׁ צּות ִּמזֶׁה ָלזֶׁה ִּ
וְׁ זֶׁהּוַ " :ויִּחַ ְׁד י ְִּׁתרֹו עַ ל כָל הַ ּטֹובָ ה" שֶׁ הָ יָה ָֹשמֵ חַ ִּמכָל הַ ּטֹובֹות בְׁ יַחַ ד .וְׁ זֶׁהּו" :עַ ל כָל הַ ּטֹובָ ה" ,כִּ י הָ יָה
שֹמָ חֹות יַחַ ד ,וְׁ עַ ל כֵן
ִּמ ְׁס ַּתכֵל לְׁמַ עְׁ לָה עַ ל כָל הַ ּטֹובָ ה ,הַ יְׁנּו עַ ל הַ ש ֶֹׁרש ,שֶׁ שָ ם הַ כֹל ֶׁאחָ ד ,וְׁ שָ ם נִּכְׁ ָללִּין כָל הַ ְׁ ֹ
הָ יָה ָֹשמֵ חַ עַ ל כָל הַ ּטֹובֹות בְׁ יַחַ ד ַכנַ"ל:

