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פרשת יתרו תשע"ח
יתרו ושמחתו
שמות פרק יח

רש"י

(א) וישמע יתרו  -מה שמועה שמע ובאֹ ,קריעת ים סוף
(א) וַ ִּי ְׁשמַ ע י ְִּׁתרֹו כ ֵֹהן ִּמ ְׁדיָן ח ֵֹתן מֹשֶׁ ה ֵאת כָ ל אֲ שֶׁ ר עָ שָ ה
ומלחמת עמלֹק :יתרו  -שבע שמות נֹקראו לו רעואל ,יתר,
הֹוציא ְׁיֹקֹוָֹק ֶׁאת י ְִּׁש ָר ֵאל
ֹלהים לְׁ מֹשֶׁ ה ּו ְׁלי ְִּׁש ָר ֵאל עַ ּמֹו כִּ י ִּ
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 שַ ֹק 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 הַ ּטֹובָ ה אֲ שֶׁ ר עָ ָשה
בַ דֶׁ ֶׁרְך וַ יַצִּ ֵלם 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
יִּקח י ְִּׁתרֹו ח ֵֹתן ויפגשהו בהר האלהים .אמר לו מי הם הללו .אמר לו זו היא
ֹלהים כִּ י בַ ָדבָ ר אֲ שֶׁ ר זָ דּו עֲלֵ יהֶׁ ם( :יב) וַ ַ
ִּמכָל הָ אֱ ִּ
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( :יג) ַו ְׁי ִּהי ִּמ ָּמחֳ ָרת
לֶׁאֱ כָל לֶׁחֶׁ ם עִּ ם ח ֵֹתן מֹשֶׁ ה לִּ פְׁ נֵי הָ אֱ ִּ
וַ יֵשֶׁ ב מֹשֶׁ ה ל ְִּׁשפֹט ֶׁאת הָ עָ ם וַ ַי ֲעמֹד הָ עָ ם עַ ל מֹשֶׁ ה ִּמן הַ ב ֶֹֹׁקר עַ ד בא להוסיף עליהם .אמר לה לכי אל בית אביך ,נטלה שני
בניה והלכה לה( :ד) ויצלני מחרב פרעה  -כשגילו דתן
הָ עָ ֶׁרב( :יד) וַ י ְַׁרא ח ֵֹתן מֹשֶׁ ה ֵאת כָל אֲ שֶׁ ר הּוא עֹשֶׁ ה לָעָ ם
ואבירם על דבר המצרי ובֹקש להרוג את משה ,נעשה צוארו
יֹושב
וַי ֹאמֶׁ ר ָמה הַ דָ בָ ר הַ זֶׁה אֲ שֶׁ ר ַא ָּתה עֹשֶׁ ה לָ עָ ם מַ דּועַ ַא ָּתה ֵ
כעמוד של שיש( :ה) אל המדבר  -אף אנו יודעין שבמדבר
לְׁבַ דֶׁ ָך וְׁ כָל הָ עָ ם ִּנצָ ב עָ לֶׁיָך ִּמן ב ֶֹֹׁקר עַ ד עָ ֶׁרב( :טו) וַי ֹאמֶׁ ר מ ֶֹׁשה
היו ,אלא בשבחו של יתרו דבר הכתוב ,שהיה יושב בכבודו
ֹלהים( :טז) כִּ י ִּי ְׁהיֶׁה לָ הֶׁ ם
לְׁ ח ְֹׁתנֹו כִּ י יָב ֹא ֵאלַ י ָהעָ ם ל ְִּׁדרֹש אֱ ִּ
של עולם ונדבו לבו לצאת אל המדבר ,מֹקום תהו ,לשמוע
דָ בָ ר בָ א ֵאלַי וְׁ שָ פ ְַׁט ִּּתי בֵ ין ִּאיש ּובֵ ין ֵרעֵ הּו וְׁ הֹודַ עְׁ ִּּתי ֶׁאת חֻ ֵקי
דברי תורה( :ו) ויאמר אל משה  -על ידי שליח :אני חתנך
ֹלהים וְׁ ֶׁאת ּתֹור ָֹתיו( :יז) וַ י ֹאמֶׁ ר ח ֵֹתן מ ֶֹׁשה ֵאלָ יו ל ֹא טֹוב
הָ אֱ ִּ
יתרו וגו'  -אם אין אתה יוצא בגיני צא בגין אשתך ,ואם אין
הַ דָ בָ ר אֲ שֶׁ ר ַא ָּתה עֹשֶׁ ה( :יח) ָנבֹל ִּּתבֹל גַם ַא ָּתה גַם ָהעָ ם הַ זֶׁ ה
אֲ שֶׁ ר עִּ ּמָ ְך כִּ י כָבֵ ד ִּמ ְּׁמָך הַ דָ בָ ר ל ֹא תּו ַכל ֲעשֹהּו לְׁבַ דֶׁ ָך( :יט) עַ ָּתה אתה יוצא בגין אשתך צא בגין שני בניה( :ז) ויצא משה -
כבוד גדול נתכבד יתרו באותה שעה ,כיון שיצא משה יצא
ֹלהים עִּ ּמָ ְך הֱ יֵה ַא ָּתה לָעָ ם מּול
יהי אֱ ִּ
ְׁשמַ ע בְׁ ֹקֹלִּי ִּאיעָ צְׁ ָך וִּ ִּ
אהרן נדב ואביהוא ,ומי הוא שראה את אלו יוצאין ולא
ֹלהים:
את ַא ָּתה ֶׁאת ַה ְׁדבָ ִּרים ֶׁאל ָהאֱ ִּ
ֹלהים וְׁ הֵ בֵ ָ
הָ אֱ ִּ
יצא :וישתחו וישק לו  -איני יודע מי השתחוה למי ,כשהוא
(כ) וְׁ ִּהזְׁ הַ ְׁר ָּתה ֶׁא ְׁתהֶׁ ם ֶׁאת הַ חֻ ִּקים וְׁ ֶׁאת הַ ּתֹורֹת וְׁ הֹודַ עְׁ ָּת לָ ֶׁהם
אומר איש לרעהו ,מי הֹקרוי איש ,זה משה ,שנאמר (במדבר
ֶׁאת הַ דֶׁ ֶׁרְך ֵילְׁכּו בָ ּה וְׁ ֶׁאת הַ ּמַ עֲשֶׁ ה אֲ שֶׁ ר ַיעֲשּון( :כא) וְׁ ַא ָּתה
יב ג) והאיש משה( :ח) ויספר משה לחתנו  -למשוך את לבו
שנ ְֵׁאי
ֹלהים ַא ְׁנ ֵשי אֱ מֶׁ ת ֹ
ֶׁתחֱ זֶׁה ִּמכָל הָ עָ ם ַאנְׁשֵ י ַחיִּל ִּי ְׁר ֵאי אֱ ִּ
לֹקרבו לתורה :את כל התלאה  -שעל הים ושל עמלֹק:
בָ צַ ע וְׁ שַ ְׁמ ָּת עֲלֵ הֶׁ ם שָ ֵרי אֲ לָפִּ ים שָ ֵרי מֵ אֹות שָ ֵרי חֲ ִּמ ִּשים וְׁ שָ ֵרי
התלאה  -למ"ד אל"ף מן היסוד של התיבה והתי"ו הוא
עֲשָ רֹת( :כב) וְׁ שָ פְׁ טּו ֶׁאת הָ עָ ם בְׁ כָל עֵ ת וְׁ הָ יָה כָל הַ דָ בָ ר הַ ָגדֹל
תיֹקון ויסוד הנופל ממנו לפרֹקים ,וכן תרומה ,תנופה,
יָבִּ יאּו ֵאלֶׁיָך וְׁ כָל הַ דָ בָ ר הַ ָקטֹן י ְִּׁשפְׁ טּו הֵ ם וְׁ הָ ֵֹקל מֵ עָ לֶׁיָך וְׁ נ ְָׁשאּו
ֹלהים וְׁ ָי ָכל ְָּׁת ֲעמֹד תֹקומה ,תנואה( :ט) ויחד יתרו  -וישמח יתרו ,זהו פשוטו
ִּא ָּתְך( :כג) ִּאם ֶׁאת הַ דָ בָ ר הַ ֶׁזה ַּתעֲשֶׁ ה וְׁ ִּצּוְׁ ָך אֱ ִּ
ומדרשו נעשה בשרו חדודין חדודין ,מיצר על איבוד מצרים,
וְׁ גַם כָל ָהעָ ם הַ זֶׁה עַ ל ְׁמֹקֹמֹו יָב ֹא בְׁ שָ לֹום:
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( :יג) ויהי ממחרת  -מוצאי יום
הכיפורים היה ,כך שנינו בספרי ,ומהו ממחרת ,למחרת רדתו מן ההר .ועל כרחך אי אפשר לומר אלא ממחרת יום
הכיפורים ,שהרי ֹקודם מתן תורה אי אפשר לומר (פסוֹק טז) והודעתי את חֹקי וגו' ,ומשנתנה תורה עד יום הכיפורים לא
ישב משה לשפוט את העם ,שהרי בשבעה עשר בתמוז ירד ושבר את הלוחות ,ולמחר עלה בהשכמה ושהה שמונים יום וירד
ביום הכיפורים .ואין פרשה זו כתובה כסדר ,שלא נאמר ויהי ממחרת עד שנה שניה ,אף לדברי האומר יתרו ֹקודם מתן תורה
בא ,שילוחו אל ארצו לא היה אלא עד שנה שניה ,שהרי נאמר כאן (פסוֹק כז) וישלח משה את חותנו ומצינו במסע הדגלים
שאמר לו משה (במדבר י כט) נוסעים אנחנו אל המֹקום וגו'( ,שם לא) אל נא תעזוב אותנו ,ואם זו ֹקודם מתן תורה ,מששלחו
והלך היכן מצינו שחזר ואם תאמר שם לא נאמר יתרו אלא חובב ,ובנו של יתרו היה ,הוא חובב הוא יתרו ,שהרי כתיב
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(שופטים ד יא) מבני חובב חותן משה :וישב משה וגו' ויעמד העם  -יושב כמלך וכולן עומדים ,והוֹקשה הדבר ליתרו שהיה
מזלזל בכבודן של ישראל והוכיחו על כך ,שנאמר (פסוֹק יד) מדוע אתה יושב לבדך וכלם נצבים :מן הבקר עד הערב  -אפשר
לומר כן ,אלא כל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפילו שעה אחת ,מעלה עליו הכתוב כאילו עוסֹק בתורה כל היום ,וכאלו נעשה
שותף להֹקב"ה במעשה בראשית ,שנאמר בו (בראשית א ה) ויהי ערב ויהי בֹקר יום אחד( :טו) כי יבא  -כמו כי בא ,לשון
הווה :לדרש אלהים  -כתרגומו למתבע אולפן ,לשאול תלמוד מפי הגבורה( :טז) כי יהיה להם דבר בא  -מי שיהיה לו דבר
בא אלי( :יז) ויאמר חתן משה  -דרך כבוד ֹקוראו הכתוב חותנו של מלך( :יח) נבל תבל  -כתרגומו .ולשונו לשון כמישה
פליישטרי"ר בלעז [לכמוש] .כמו (ירמיה ח יג) והעלה נבל( ,ישעיה לד ד) כנבול עלה מגפן וגו' ,שהוא כמוש על ידי חמה ועל
ידי ֹקרח ,וכחו תש ונלאה :גם אתה  -לרבות אהרן וחור ושבעים זֹקנים :כי כבד ממך  -כובדו רב יותר מכחך( :יט) איעצך
ויהי אלהים עמך  -בעצה ,אמר לו צא המלך בגבורה :היה אתה לעם מול האלהים  -שליח ומליץ בינותם למֹקום ,ושואל
משפטים מאתו :את הדברים  -דברי ריבותם( :כא) ואתה תחזה  -ברוח הֹקודש שעליך :אנשי חיל  -עשירים ,שאין צריכין
להחניף ולהכיר פנים :אנשי אמת  -אלו בעלי הבטחה ,שהם כדאי לסמוך על דבריהם ,שעל ידי כן יהיו דבריהם נשמעין:
שנאי בצע  -ששונאין את ממונם בדין כההיא דאמרינן כל דיינא דמפֹקין ממונא מיניה בדינא לאו דיינא הוא:שרי אלפים -
הם היו שש מאות שרים לשש מאות אלף :שרי מאות  -ששת אלפים היו :שרי חמשים  -שנים עשר אלף :שרי עשרת -
ששים אלף( :כב) ושפטו  -וידונון ,לשון צווי :והקל מעליך  -דבר זה להֹקל מעליך .והֹקל ,כמו (שמות ח יא) והכבד את לבו,
(מלכים ב ג כד) והכות את מואב ,לשון הווה( :כג) וצוך אלהים ויכלת עמד  -המלך בגבורה אם יצוה אותך לעשות כך תוכל
עמוד ,ואם יעכב על ידך לא תוכל לעמוד :וגם כל העם הזה  -אהרן נדב ואביהוא ושבעים זֹקנים הנלוים עתה עמך:
ליקוטי הלכות – יו"ד הלכות בכור בהמה טהורה סימן ד

[כב] וזה בחינת משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים .ומובן בכונות שאיש הוא בחינה גבה ורעהו הוא בחינה נמוכה
מאד ממנו .אך כשיורד הבחינה גבה שנֹקראת איש בעולם למדרגה התחתונה אזי נֹקרא גם הבחינה ומדרגה תחתונה רעהו
של האיש הנ"ל שהוא הבחינה הגבוהה שזהו בחינת שלף איש נעלו ונתן לרעהו ,עין שם ,הינו שבפורים נמשך הארה נפלאה
וחסד נפלא מאד עד שכל המדרגות הגבוהות מאירין במדרגות הנמוכות מאד כאלו הם שוין בבחינת איש ורעהו .שזהו
בחינת וישאלו איש לרעהו לשלום הנאמר במשה ויתרו ,ואמרו רבותינו זכרונם לברכה ,מי הֹקרוי איש? זה משה .וכמה היה
רחוֹקים זה מזה!! משה ֹקבל התורה מפי הגבורה ויתרו נתגיר ממֹקום רחוֹק וטמא מאד כי לא הניח עבודה זרה שלא עבדה,
בפרט בעת שבא למשה שעדין לא נתגיר רֹק שרצה להתגיר .ואף על פי כן ֹקוראם איש ורעהו ,כי כך דרכו של הצדיֹק הגבה
מאד שהוא בחינת משה שהוא מוריד את עצמו ומֹקרב את עצמו כל כך למי שיש לו איזה רצון להתֹקרב אל האמת הוא
מֹקרב את עצמו אליו כל כך כאלו היה חברו ממש כאלו הם איש ורעהו .וזה סוד משלוח מנות איש לרעהו ,כי המנות של
פורים שהם מיני מאכל וסעדה של פורים הם בבחינת יראה ,כי עֹקר היראה מתגלה בעת האכילה כנ"ל .שזהו גדל מעלת
סעדת פורים שיֹקרה מאד מחמת שאז מאירה יראה נפלאה מאד .ועֹקר המשכת היראה היא בעת האכילה והסעדה בבחינת
לעת האכל גשי הלם ,כמובא בלֹקוטי תנינא .ואלו המאכלים של פורים הֹקדוש שהם בבחינת יראה ודעת נפלא .ועל כן
נֹקראים מנות ,בחינת מן שאכלו ישראל במדבר שהיה דעת נפלא ,בחינת יראה ֹקדושה ,בחינת לא נתנה תורה אלא לאוכלי
המן .ועל כן הזהרו במן מאד שיהיה להם בטחון ואל יותירו ממנו עד בֹקר ,כי חסרון הבטחון הוא פגם היראה בחינת יראה
נפולה שדואג ומתירא מה יאכל למחר .אבל הירא מה' בוטח בו יתברך ואינו דואג כלל על יום המחרת .בבחינת יראו את ה'
ֹקדשיו כי אין מחסור ליראיו .וכן כתוב בספר הא"ב שיראה ובטחון הם בחינה אחת ,עין שם .נמצא שאכילת המן ,שהוא
בחינת בטחון ,הוא בחינת יראה ,וזהו בחינת מאכלים של פורים שנֹקראו מנות בחינת מן ,בחינת יראה בטחון כנ"ל .ואלו
המנות צריכין לשלח איש לרעהו כדי להמשיך ולהאיר על ידי זה הארת פורים שכל המדרגות הגבוהות מאד ישלחו הארת
היראה עלאה הנ"ל של פורים לכל המדרגות הנמוכות מאד ,כי עתה מגדל השמחה כאלו הכל שוין ונֹקראים איש ורעהו
כנ"ל:
ליקוטי מוהר"ן תניינא תורה לד

ויחד יתרו על כל הטובה .כי אצל סתם בני אדם אין השמחה של כל הטובות ביחד ,כי יש חילוֹקים רבים בענין השמחה.
למשל ,כשבאין על חתונה ,יש מי ששמח מן האכילה ,שאוכל ,דגים ובשר וכיוצא .ויש אחד ,ששמח מן הכלי זמר .ויש ,ששמח
מדברים אחרים כיוצא בהם .ויש ,ששמח מן החתונה עצמה ,כגון המחותנים שאינם משגיחים על אכילה ושתיה ,רֹק שמחים
מן החתונה עצמה ,וכיוצא שאר חילוֹקים ,אבל אין אדם שיהיה שמח מכל השמחות ביחד .ואפי' מי ששמח מכל הדברים
הנ"ל ,אעפ"כ אין השמחה מכל הדברים ביחד ,רֹק מכל אחד בפ"ע בזה אחר זה .גם יש אחד ,שאין לו שום שמחה כלל ,לא מן
האכילה ושתיה ,ולא משאר דברים .ואדרבה ,יש לו ֹקנאה וצער ,שמֹקנא על השידוך ,על שזה נשתדך בזה .אבל שלימות
וגדלות השמחה הוא ,מי שזוכה לשמוח מכל הטובות ביחד .וזה א"א ,כ"א כשמסתכל למעלה על כל הטובה .דהיינו על
השורש ,שמשם נמשכין כל הטובות ,ושם בהשורש הכל אחד ,ואזי שמחתו מכל הטובות ביחד .ואז השמחה גדולה מאוד,
ומאירה באור גדול מאוד ,כי ע"י הכלליות שנכלל שמחה בחבירתה נגדל ביותר אור השמחות .וכן כל מה שנכללין יותר ריבוי
השמחות זה בזה ,נגדל ונתוסף אור השמחה ביותר ויותר .כי נגדל ונתוסף האור מאוד ,ע"י התנוצצות שמתנוצץ משמחה
לחבירתה .וכל מה שיש יותר שמחות שנכללין ביחד ,נתוסף ביותר ויותר אור ההתנוצצות .וע"כ כשנכלל השמחה של כל
הטובות ביחד ,אזי אור השמחה גדול מאוד ,על ידי רבוי ההתנוצצות מזה לזה ומזה לזה כנ"ל .וזהו ,ויחד יתרו על כל
הטובה ,שהיה שמח מכל הטובות ביחד .וזהו ,על כל הטובה .כי היה מסתכל למעלה על כל הטובה ,היינו על השורש ,ששם
הכל אחד ,ושם נכללין כל השמחות יחד ,וע"כ היה שמח על כל הטובות ביחד כנ"ל:
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