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

ה  ת ֹמשֶׁ ֹפָרה ֵאשֶׁ ת צִּ ה אֶׁ רֹו ֹחֵתן ֹמשֶׁ תְׁ ַקח יִּ ם: )ב( ַויִּ ָריִּ צְׁ ּמִּ מִּ
יָה:  ּלּוחֶׁ י ַאַחר שִּ ֹשם כִּ ָחד ֵגרְׁ ר ֵשם ָהאֶׁ יָה ֲאשֶׁ ֵני ָבנֶׁ ֵאת שְׁ )ג( וְׁ

י ֱאֹלֵהי  ר כִּ זֶׁ יעֶׁ ָחד ֱאלִּ ֵשם ָהאֶׁ ָיה: )ד( וְׁ רִּ ץ ָנכְׁ רֶׁ אֶׁ י בְׁ יתִּ ָאַמר ֵגר ָהיִּ
ה  רֹו ֹחֵתן ֹמשֶׁ תְׁ ֹעה: )ה( ַוָיבֹא יִּ ב ַפרְׁ רֶׁ י ֵמחֶׁ ֵלנִּ י ַוַיצִּ רִּ זְׁ עֶׁ י בְׁ ָאבִּ

ל ֹמשֶׁ  ּתֹו אֶׁ שְׁ אִּ ה ָשם ַהר ּוָבָניו וְׁ ר הּוא ֹחנֶׁ ָבר ֲאשֶׁ דְׁ ל ַהּמִּ ה אֶׁ
יָך  רֹו ָבא ֵאלֶׁ תְׁ ָך יִּ נְׁ י ֹחתֶׁ ה ֲאנִּ ל ֹמשֶׁ ר אֶׁ ים: )ו( ַויֹאמֶׁ ָהֱאֹלהִּ

ַּתחּו  שְׁ נֹו ַויִּ ַראת ֹחתְׁ ֹקְׁ ה לִּ ָּמּה: )ז( ַוֵיֵצא ֹמשֶׁ יָה עִּ ֵני ָבנֶׁ ָך ּושְׁ ּתְׁ שְׁ אִּ וְׁ
ֵרֵעהּו לְׁ  יש לְׁ ֲאלּו אִּ שְׁ ַשֹק לֹו ַויִּ  ָשלֹום ַוָיֹבאּו ָהֹאֱהָלה: ַויִּ

ֹעה  ַפרְׁ ֹקָֹוֹק לְׁ ר ָעָשה יְׁ נֹו ֵאת ָכל ֲאשֶׁ ֹחתְׁ ה לְׁ ַסֵפר ֹמשֶׁ )ח( ַויְׁ
ָצָאַתם  ר מְׁ ָלָאה ֲאשֶׁ ָרֵאל ֵאת ָכל ַהּתְׁ שְׁ ם ַעל אֹוֹדת יִּ ַריִּ צְׁ מִּ ּולְׁ

רֹו ַעל ָכל ַהּטֹוָבה ֲאשֶׁ  תְׁ ַחדְׁ יִּ ֹקָֹוֹק: )ט( ַויִּ ֵלם יְׁ ְך ַוַיצִּ רֶׁ ר ָעָשה ַבדֶׁ
רֹו ָברּוְך  תְׁ ר יִּ ם: )י( ַויֹאמֶׁ ָריִּ צְׁ ַיד מִּ ילֹו מִּ צִּ ר הִּ ָרֵאל ֲאשֶׁ שְׁ יִּ ֹקָֹוֹק לְׁ יְׁ

יל  צִּ ר הִּ ֹעה ֲאשֶׁ ַיד ַפרְׁ ם ּומִּ ַריִּ צְׁ ַיד מִּ ם מִּ כֶׁ תְׁ יל אֶׁ צִּ ר הִּ ֹקָֹוֹק ֲאשֶׁ יְׁ
ֹקָֹוֹק  י ָגדֹול יְׁ י כִּ ּתִּ ם: )יא( ַעָּתה ָיַדעְׁ ָריִּ צְׁ ַּתַחת ַיד מִּ ת ָהָעם מִּ אֶׁ

רֹו ֹחֵתן מִּ  תְׁ ַקח יִּ ם: )יב( ַויִּ ר ָזדּו ֲעֵליהֶׁ י ַבָדָבר ֲאשֶׁ ים כִּ ָכל ָהֱאֹלהִּ
ָרֵאל  שְׁ ֵני יִּ ֹקְׁ ֹכל זִּ ים ַוָיבֹא ַאֲהֹרן וְׁ ים ֵלאֹלהִּ ָבחִּ ה ֹעָלה ּוזְׁ ֹמשֶׁ

ים: ֵני ָהֱאֹלהִּ פְׁ ה לִּ ם ֹחֵתן ֹמשֶׁ ם עִּ חֶׁ ֱאָכל לֶׁ  לֶׁ

 רש"י 
ובא, ֹקריעת ים סוף מה שמועה שמע  - וישמע יתרו)א( 

שבע שמות נֹקראו לו רעואל, יתר,  - יתרו ומלחמת עמלֹק:
יתרו, חובב, חבר, ֹ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 

ים ד יא( מבני חובב התורה. וחובב הוא יתרו, שנאמר )שופט
חותן משה. ויש אומרים רעואל אביו של יתרו היה, ומה הוא 

אומר )שמות ב יח( ותבאנה אל רעואל אביהן, שהתינוֹקות 
כאן היה יתרו  - חתן משה ֹקורין לאבי אביהן אבא. בספרי:

מתכבד במשה, אני חותן המלך ולשעבר היה משה תולה 
 אל יתר חותנו: הגדולה בחמיו, שנאמר )שמות ד יח( וישב

את כל אשר  שֹקול משה כנגד כל ישראל: - למשה ולישראל
 - כי הוציא ה' וגו' להם בירידת המן ובבאר ובעמלֹק: - עשה

כשאמר לו הֹקדוש  - אחר שלוחיה)ב(  זו גדולה על כולם:
ברוך הוא במדין )שמות ד יט( לך שוב מצרימה, )שם כ( ויֹקח 

לֹקראתו, )שם כז(  משה את אשתו ואת בניו גו' ויצא אהרן
ויפגשהו בהר האלהים. אמר לו מי הם הללו. אמר לו זו היא 
אשתי שנשאתי במדין ואלו בני. אמר לו והיכן אתה מוליכן. 

אמר לו למצרים. אמר לו על הראשונים אנו מצטערים ואתה 
 בא להוסיף עליהם. אמר לה לכי אל בית אביך, נטלה שני 

כשגילו דתן ואבירם על דבר המצרי ובֹקש להרוג את משה, נעשה צוארו כעמוד של  - רעהויצלני מחרב פ)ד(  בניה והלכה לה:
אף אנו יודעין שבמדבר היו, אלא בשבחו של יתרו דבר הכתוב, שהיה יושב בכבודו של עולם ונדבו לבו  - אל המדבר)ה(  שיש:

אם אין אתה  - אני חתנך יתרו וגו' יח:על ידי של - ויאמר אל משה)ו(  לצאת אל המדבר, מֹקום תהו, לשמוע דברי תורה:
כבוד גדול נתכבד יתרו באותה  - ויצא משה)ז(  יוצא בגיני צא בגין אשתך, ואם אין אתה יוצא בגין אשתך צא בגין שני בניה:

איני יודע מי  - וישתחו וישק לו שעה, כיון שיצא משה יצא אהרן נדב ואביהוא, ומי הוא שראה את אלו יוצאין ולא יצא:
ויספר משה )ח(  שתחוה למי, כשהוא אומר איש לרעהו, מי הֹקרוי איש, זה משה, שנאמר )במדבר יב ג( והאיש משה:ה

למ"ד אל"ף מן היסוד של התיבה  - התלאה שעל הים ושל עמלֹק: - את כל התלאה למשוך את לבו לֹקרבו לתורה: - לחתנו
וישמח יתרו, זהו פשוטו  - ויחד יתרו)ט(  ופה, תֹקומה, תנואה:והתי"ו הוא תיֹקון ויסוד הנופל ממנו לפרֹקים, וכן תרומה, תנ

ומדרשו נעשה בשרו חדודין חדודין, מיצר על איבוד מצרים, היינו דאמרי אינשי גיורא עד עשרה דרי לא תבזי ארמאה 
ול לברוח טובת המן והבאר והתורה. ועל כולן אשר הצילו מיד מצרים, עד עכשיו לא היה עבד יכ - על כל הטובה באפיה:

מלך  - ומיד פרעה אומה ֹקשה: - אשר הציל אתכם מיד מצרים)י(  ממצרים, שהיתה הארץ מסוגרת, ואלו יצאו ששים רבוא:
מכירו  - עתה ידעתי)יא(  כתרגומו לשון רידוי ומרות היד שהיו מכבידים עליהם, היא העבודה: - מתחת יד מצרים ֹקשה:

 מלמד שהיה מכיר בכל עבודה זרה שבעולם שלא הניח עבודה זרה שלא עבדה: - מכל האלהים הייתי לשעבר ועכשיו ביותר:
אשר הרשיעו. ורבותינו דרשוהו לשון  - אשר זדו כתרגומו במים דמו לאבדם והם נאבדו במים: - כי בדבר אשר זדו עליהם

 שלמים: - וזבחים כמשמעה שהיא עולה כליל: - עלה)יב(  )בראשית כה כט( ויזד יעֹקב נזיד, בֹקדרה אשר בשלו בה, נתבשלו:
לפני  ומשה היכן הלך, והלא הוא שיצא לֹקראתו וגרם לו את כל הכבוד, אלא שהיה עומד ומשמש לפניהם: - ויבא אהרן וגו'

 מכאן שהנהנה מסעודה שתלמידי חכמים מסובין בה כאלו נהנה מזיו השכינה: - האלהים
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 ד"ן תנינא ל"ליקוטי מוהר
 

רֹו עַ  תְׁ ַחדְׁ יִּ י "ַויִּ ַיַחד, כִּ ל ָכל ַהּטֹובֹות בְׁ ָחה שֶׁ ֹמְׁ ֵני ָאָדם ֵאין ַהֹשִּ ַּתם בְׁ ל סְׁ י ֵאצֶׁ מֹות י"ח(. כִּ ל ָכל ַהּטֹוָבה" )שְׁ
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 ים ַרבִּ ּלּוֹקִּ ים אֹוֵכל, ָדגִּ ֵיש חִּ

ים ַכיֹוֵצא ָבהֶׁ  ים ֲאֵחרִּ ָברִּ דְׁ ֵֹמַח מִּ ֹשָ ֵיש שֶׁ ר, וְׁ מֶׁ ֵלי זֶׁ ן ַהכְׁ ֵֹמַח מִּ ֹשָ ָחד, שֶׁ ֵיש אֶׁ ַכיֹוֵצא, וְׁ ר וְׁ ן ּוָבֹשָ ֵֹמַח מִּ ֹשָ ֵיש שֶׁ ם, וְׁ
ָיה, ַרֹק ֹשְׁ  תִּ יָלה ּושְׁ ים ַעל ֲאכִּ יחִּ גִּ ֵאיָנן ַמשְׁ ים, שֶׁ ֻחָּתנִּ גֹון ַהמְׁ ָמּה, כְׁ ָמּה, ַהֲחֻתָנה ַעצְׁ ן ַהֲחֻתָנה ַעצְׁ ים מִּ ֵמחִּ

ֵֹמחַ  ֹשָ י שֶׁ ּלּו מִּ ַיַחד. ַוֲאפִּ ָֹמחֹות בְׁ ָכל ַהֹשְׁ ֵמַח מִּ יֶׁה ֹשָ הְׁ יִּ ים. ֲאָבל ֵאין ָאָדם שֶׁ ּלּוֹקִּ ָאר חִּ ַכיֹוֵצא שְׁ ים וְׁ ָברִּ ָכל ַהדְׁ  מִּ
ַיַחד, ַרֹק ים בְׁ ָברִּ ָכל ַהדְׁ ָחה מִּ ֹמְׁ י ֵכן ֵאין ַהֹשִּ ה. ַגם ֵיש  ַהַנ"ל, ַאף ַעל פִּ ה ַאַחר זֶׁ מֹו ָבזֶׁ ֵני ַעצְׁ פְׁ ָחד בִּ ָכל אֶׁ מִּ

ַרָבא, ֵיש לֹו ֹקִּ  ַ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 ָחד, שֶׁ ָאה אֶׁ נְׁ
ַּתֵדְך שְׁ ה נִּ זֶׁ דּוְך, ַעל שֶׁ ַֹקֵנא ַעל ַהשִּ ּמְׁ ֹמַח  ָוַצַער, שֶׁ ֹשְׁ ה לִּ זֹוכֶׁ י שֶׁ וא, מִּ ָחה הִּ ֹמְׁ לּות ַהֹשִּ ַגדְׁ ֵלמּות וְׁ ה. ֲאָבל שְׁ ָבזֶׁ

ַיַחד: ָכל ַהּטֹובֹות בְׁ  מִּ
 

י אִּ  ָשר כִּ פְׁ י אֶׁ ה אִּ זֶׁ ין ָכל ַהּטֹובֹות. וְׁ ָ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 ֹאד, ּומְׁ דֹוָלה מְׁ ָחה גְׁ ֹמְׁ ָאז ַהֹשִּ ַיַחד, וְׁ ָכל ַהּטֹובֹות בְׁ ָחתֹו מִּ מְׁ ָחד, ַוֲאַזי ֹשִּ ש ַהֹכל אֶׁ ַהֹשרֶׁ ָשם בְׁ אֹורוְׁ  ָרה בְׁ

ֵכן ָֹמחֹות. וְׁ יֹוֵתר אֹור ַהֹשְׁ ָדל בְׁ גְׁ ָּתּה, נִּ רְׁ ָחה ַבֲחבֶׁ מְׁ ָלל ֹשִּ כְׁ נִּ יּות שֶׁ ָללִּ ֵדי ַהכְׁ י ַעל יְׁ ֹאד. כִּ ין  ָגדֹול מְׁ ָללִּ כְׁ נִּ ָכל ַמה שֶׁ
י יֹוֵתר, כִּ יֹוֵתר וְׁ ָחה בְׁ ֹמְׁ ּתֹוֵסף אֹור ַהֹשִּ נִּ ָדל וְׁ גְׁ ה, נִּ ה ָבזֶׁ ָֹמחֹות זֶׁ בּוי ַהֹשְׁ ֹאד, ַעל  יֹוֵתר רִּ ּתֹוֵסף ָהאֹור מְׁ נִּ ָדל וְׁ גְׁ נִּ

ַיַחד,  ין בְׁ ָללִּ כְׁ נִּ ָמחֹות שֶׁ ֵיש יֹוֵתר ֹשְׁ ָכל ַמה שֶׁ ָּתּה. וְׁ רְׁ ָחה ַלֲחבֶׁ ֹמְׁ ֹשִּ נֹוֵצץ מִּ תְׁ ּמִּ צּות שֶׁ נֹוצְׁ תְׁ ֵדי הִּ יֹוֵתר יְׁ ּתֹוֵסף בְׁ נִּ
ָחה שֶׁ  ֹמְׁ ָלל ַהֹשִּ כְׁ נִּ שֶׁ ַעל ֵכן כְׁ צֹות. וְׁ נֹוצְׁ תְׁ יֹוֵתר אֹור ַההִּ ֹאד ַעל וְׁ ָחה ָגדֹול מְׁ ֹמְׁ ַיַחד, ֲאַזי אֹור ַהֹשִּ ל ָכל ַהּטֹובֹות בְׁ

ה ַכַנ"ל: ה ָלזֶׁ זֶׁ ה ּומִּ ה ָלזֶׁ זֶׁ צּות מִּ נֹוצְׁ תְׁ בּוי ַההִּ ֵדי רִּ  יְׁ
 

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

ַיַחד ַכַנ"ל: ֵמַח ַעל ָכל ַהּטֹובֹות בְׁ  ָהָיהֹשָ

 


