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גפרשת תרומה שנת תשפ"א לפ"ק

שבת קודש פרשת יתרו, שנת תשפ"א לפרט קטן, בזמן סעודה 
שלישית למד ראש הישיבה לקוטי מוהר"ן חלק ב, סימן לד.

אומר רבינו הקדוש:

ַוִּיַחד ִיְתרֹו ַעל ָּכל ַהּטֹוָבה )ְׁשמֹות יח, ט(.

י  ִכּ ַיַחד,  ְבּ ַהּטֹובֹות  ל  ָכּ ל  ֶשׁ ְמָחה  ׂ ַהִשּ ֵאין  ֵני־ָאָדם  ְבּ ם  ְסַתּ ֵאֶצל  י  ִכּ
ה, ֵיׁש ִמי  ִאין ַעל ֲחֻתָנּ ָבּ ֶשׁ ל ְכּ ְמָחה. ְלָמָשׁ ׂ ִעְנַין ַהִשּ ים ְבּ ֵיׁש ִחּלּוִקים ַרִבּ
ֵמַח  ׂ ָשּ ר ְוַכּיֹוֵצא, ְוֵיׁש ֶאָחד, ֶשׁ ִגים ּוָבָשׂ אֹוֵכל, ָדּ ֵמַח ִמן ָהֲאִכיָלה ֶשׁ ׂ ָשּ ֶשׁ
ֵמַח  ׂ ָשּ ֶהם, ְוֵיׁש ֶשׁ ּיֹוֵצא ָבּ ָבִרים ֲאֵחִרים ַכּ ֵמַח ִמְדּ ׂ ָשּ ֵלי־ֶזֶמר, ְוֵיׁש ֶשׁ ִמן ַהְכּ
ֲאִכיָלה  ַעל  יִחים  ִגּ ַמְשׁ ֵאיָנן  ֶשׁ ִנים,  ַהְמֻחָתּ גֹון  ְכּ ַעְצָמּה,  ה  ַהֲחֻתָנּ ִמן 

ָאר ִחּלּוִקים. ה ַעְצָמּה, ְוַכּיֹוֵצא ְשׁ ֵמִחים ִמן ַהֲחֻתָנּ ה, ַרק ְשׂ ִתָיּ ּוְשׁ

ֵמַח  ׂ ָשּ ַיַחד. ַוֲאִפּלּו ִמי ֶשׁ ָמחֹות ְבּ ׂ ל ַהְשּ ֵמַח ִמָכּ ְהֶיה ָשׂ ִיּ ֲאָבל ֵאין ָאָדם ֶשׁ
ַיַחד,  ָבִרים ְבּ ל ַהְדּ ְמָחה ִמָכּ ׂ י־ֵכן ֵאין ַהִשּ "ל, ַאף־ַעל־ִפּ ָבִרים ַהַנּ ל ַהְדּ ִמָכּ
ֵאין לֹו ׁשּום  ם ֵיׁש ֶאָחד, ֶשׁ ֶזה ַאַחר ֶזה. ַגּ ְפֵני ַעְצמֹו ָבּ ל ֶאָחד ִבּ ַרק ִמָכּ
א,  ַרָבּ ְוַאְדּ ָבִרים,  ְדּ ָאר  ה ְוֹלא ִמְשּׁ ִתָיּ ָלל, ֹלא ִמן ָהֲאִכיָלה ּוְשׁ ְכּ ְמָחה  ִשׂ

ֶזה. ְך ָבּ ֵדּ ַתּ ֶזּה ִנְשׁ ּדּוְך, ַעל ֶשׁ א ַעל ַהִשּׁ ַקֵנּ ְמּ ֵיׁש לֹו ִקְנָאה ָוַצַער, ֶשׁ

ל  ִמָכּ מַֹח  ִלְשׂ ּזֹוֶכה  ֶשׁ ִמי  ִהוא,  ְמָחה  ׂ ַהִשּ ְוַגְדלּות  ֵלמּות  ְשׁ ֲאָבל 
ל  ָכּ ַעל  ְלַמְעָלה  ל  ֵכּ ְסַתּ ִמּ ֶשׁ ְכּ י־ִאם  ִכּ ר  ֶאְפָשׁ ִאי  ְוֶזה  ַיַחד.  ְבּ ַהּטֹובֹות 
ם  ְוָשׁ ַהּטֹובֹות.  ל  ָכּ ִכין  ִנְמָשׁ ם  ָשּׁ ִמּ ֶשׁ ֶרׁש,  ַהשֹּׁ ַעל  ַהְינּו  ְדּ ַהּטֹוָבה, 

ַיַחד, ל ַהּטֹובֹות ְבּ ְמָחתֹו ִמָכּ ל ֶאָחד, ַוֲאַזי ִשׂ ֶרׁש ַהכֹּ ַהשֹּׁ ְבּ

י ַעל־ְיֵדי  דֹול ְמאֹד. ִכּ אֹור ָגּ דֹוָלה ְמאֹד, ּוְמִאיָרה ְבּ ְמָחה ְגּ ׂ ְוָאז ַהִשּ
ָמחֹות. ׂ יֹוֵתר אֹור ַהְשּ ל ְבּ ּה, ִנְגָדּ ֲחֶבְרָתּ ְמָחה ַבּ ְכָלל ִשׂ ִנּ ָלִליּות ֶשׁ ַהְכּ

ל ְוִנּתֹוֵסף  ֶזה, ִנְגָדּ ָמחֹות ֶזה ָבּ ׂ ְכָלִלין יֹוֵתר ִרּבּוי ַהְשּ ִנּ ל ַמה ֶשּׁ ְוֵכן ָכּ
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ַעל־ְיֵדי  ְמאֹד,  ָהאֹור  ְוִנּתֹוֵסף  ל  ִנְגָדּ י  ִכּ ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ְבּ ְמָחה  ׂ ַהִשּ אֹור 
ָמחֹות  ׁש יֹוֵתר ְשׂ ֵיּ ּה. ְוָכל ַמה ֶשּׁ ְמָחה ַלֲחֶבְרָתּ ׂ ְתנֹוֵצץ ִמִשּ ִמּ ִהְתנֹוְצצּות ֶשׁ
ן  ְוַעל־ֵכּ ַהִהְתנֹוְצצֹות.  אֹור  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ְבּ ִנּתֹוֵסף  ַיַחד,  ְבּ ְכָלִלין  ִנּ ֶשׁ
דֹול  ָגּ ְמָחה  ׂ ַהִשּ אֹור  ֲאַזי  ַיַחד,  ְבּ ַהּטֹובֹות  ל  ָכּ ל  ֶשׁ ְמָחה  ׂ ַהִשּ ְכָלל  ִנּ ֶשׁ ְכּ

"ל. ַנּ ְמאֹד ַעל־ְיֵדי ִרּבּוי ַהִהְתנֹוְצצּות ִמֶזּה ָלֶזה ּוִמֶזּה ָלֶזה ַכּ

ַהּטֹובֹות  ל  ִמָכּ ֵמַח  ָשׂ ָהָיה  ֶשׁ  – ַהּטֹוָבה  ל  ָכּ ַעל  ִיְתרֹו  ַחְדּ  ַוִיּ ְוֶזהּו: 
ל ַהּטֹוָבה,  ל ְלַמְעָלה ַעל ָכּ ֵכּ י ָהָיה ִמְסַתּ ל ַהּטֹוָבה, ִכּ ַיַחד. ְוֶזהּו: ַעל ָכּ ְבּ
ַיַחד,  ָמחֹות  ׂ ַהְשּ ל  ָכּ ִנְכָלִלין  ם  ְוָשׁ ל ֶאָחד,  ם ַהכֹּ ָשּׁ ֶשׁ ֶרׁש,  ַהְינּו ַעל ַהשֹּׁ

"ל. ַנּ ַיַחד ַכּ ל ַהּטֹובֹות ְבּ ֵמַח ַעל ָכּ ן ָהָיה ָשׂ ְוַעל־ֵכּ

הסביר ראש הישיבה: אצל סתם אנשים כשהם הולכים לשמחה 
אינם שמחים מכל השמחה ביחד אלא רק מחלק, לדוגמא, אנשים 
באים לחתונה, אחד שמח מהאוכל המשובח שיש שמה, בשר טוב 
יכול  הוא  שומע,  שהוא  מהמוזיקה  שמח  אחד  משובחים,  ודגים 
זה השמחה שלו,  כי  ולהסתכל על המוזיקה,  לעמוד כל החתונה 
איכפת  לא  להם  עצמה  בשמחה  ששמחים  האנשים  את  יש  אבל 
לחתן  זוכים  שהם  ששמחים  המחותנים,  אלו  והשתיה,  מהאוכל 
את הילד שלהם, וכן הלאה, אבל אין אף אחד ששמח באמת מכל 
הטובות ביחד. וגם אם אחד כן נהנה מהכל הוא עדיין לא שמח 
מהאוכל  בנפרד,  מהחתונה  בנפרד,  דבר  מכל  אלא  יחד,  מהכל 
צער  זה  החתונה  כל  שאצלם  אנשים  יש  וגם  הלאה,  וכן  בנפרד, 

גדול, הם מקנאים, מדוע השני קיבל את השידוך, למה לא אני.

שלמות וגדלות השמחה הוא שאדם יהיה כל כך שמח וישמח 
מכל הדברים יחד, אבל איך זוכים לזה? – אומר רבינו הקדוש: לזה 
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אפשר לזכות רק אם מאמינים שהכל מגיע מהשם יתברך, אם אדם 
מאמין שהכל מגיע מהשם יתברך השידוך היה מיועד לו, לי יש גם 
שידוך שמיועד רק לי, ואין כבר קושיות על השם יתברך – אז זוכים 
לשמחה אמיתית, לשמוח עם כל הטובות יחד. זהו מאמר הפסוק: 
"ויחד יתרו על כל הטובה" יתרו שמח עם כל הטובות יחד )'ויחד' 
לשון ביחד(, איך? כי הוא האמין שהכל מאיתו יתברך, ולכן לא 
השם  אל  הסתכל  שהוא  הכוונה  הטובה',  כל  )'על  לקנאות  שייך 

יתברך שממנו מגיע כל הטובה(

אומר ראש הישיבה שליט"א: אדם שאינו חי עם השם, נדמה 
לו שהעולם מתנהל עם טבע, מקרה ומזל, הוא אינו יכול לעולם 
להיות שמח, יש לו שק שלם של שאלות על השם: 'למה הוא כבר 
יש פרנסה  לו  'מדוע  לא',  עדיין  ואני  מצא את השידוך לבן שלו 
יותר טובה משלי', 'מדוע השני יותר מוצלח ממני, והוא כבר פתח 
עסק משל עצמו', 'למה אין לי כזה אבא וכזה שווער כמו שיש לו, 
הם עוזרים לו תמיד', 'למה לי אין עדיין ילדים ולחבר שלי יש', 
לחתן  אותי  שמזכה  להשם  מודה  אני  העיר:  הישיבה  ראש  ]כאן 
בקרוב את בני השני נרו יאיר ויזרח; אני זוכר שכשהתחתנתי היצר 
הרע נכנס בי, כמו שהוא נכנס בהרבה אנשים, והוא שבר אותי עם 
מחשבות של הבל, הוא הפחיד אותי, 'אולי לא יהיו לך ילדים...' 
וכעת  בילדים  אותי  זיכה  כאן, השם  כבר  אוחז  ברוך השם שאני 
ומוצלחת[,  בני השני בשעה טובה  אני מתכונן כבר לחתונה של 
וכו',  וכו',  שלי',  מהילדים  מוצלחים  יותר  ילדים  יש  לשני  'למה 
הכל,  עושה  'השם  ולומר:  לחזור  הזמן  כל  צריכים  אנחנו  ולכן 
פועל הכל והוא הכל; שום דבר אינו קורה מעצמו, אין מקרה, אין 
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טבע, ואין מזל', ואם אנו מחדירים זאת בתוכנו, אז יכולים להיות 
שמחים באמת.

   אנחנו עומדים כעת לפני חודש אדר, השבוע היה מברכים 
ניצל  שבשמחה  אדם  בשמחה,  להיות  להתחזק  צריכים  אז  אדר, 
מהעצבות  רק  מגיעות  העבירות  כל  כי  ליצלן,  רחמנא  מעבירות 
יהיו  הבחורים  אם  מפחדים   שמאוד  ישיבות  יש  שחורה.  ומרה 
בשמחה, אולי על ידי זה הם יגיעו ח"ו להוללות, אבל רבינו אומר 
ַקל ְיכֹוִלין  ר ְבּ ָבּ ב ִנְשׁ אחרת, רבינו אומר )לקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן כד( "ִמֵלּ
ְמָחה, ַחס  ל ַעל־ְיֵדי ִשׂ ֵשׁ ִלָכּ ר ְיכֹוִלין  חָֹרה יֹוֵתר ֵמֲאֶשׁ ָלבֹוא ְלָמָרה ְשׁ
ָלבֹוא  יֹוֵתר  ָקרֹוב  ֶזה  י  ִכּ לֹום  ְוָשׁ ַחס  הֹוֵללּות,  ְלֵאיֶזה  ָלבֹוא  לֹום  ְוָשׁ
ר ְלָמָרה ְׁשחֹוָרה", החודש הזה מותר לכל הדעות להיות  ָבּ ב ִנְשׁ ִמֵלּ
בשמחה, זה הרי חודש אדר, צריך באמת לראות להתחזק עם כל 

הכוחות להיות בשמחה.

 השם יעזור שנציית לרבינו הקדוש, ואז יהיה לנו חיים יפים, 
אמן.
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