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גגגגגגגגגגגגגגגגגגפורים  - מאמר א'

מאמר א'

נשגבות מעלת השמחה בפורים, 
והכנעת המן עמלק על ידה

חג הפורים מתקרב ובא, הלב מתעורר ונכסף לזכות לקדושת הפורים הנשגבה, 

קדוש  ביום  הנשפעת  והנפלאה  הגדולה  לשמחה  ולזכות  ההתחלות,  כל  שממנה 

ונורא זה, לזכות להתנער מעפרורית ועצבות העולם הזה ולחיות חיים קדושים 

ושמחים מתוך דבקות ונעימות. אך בעומק הלב מקננות ספיקות ותהיות רבות, 

במצבי  אני  גם  האם  הפורים?  שביום  הגדולה  השמחה  של  וענינה  מהותה  מהי 

השפל יכול וראוי גם כן לשמוח בשמחה גדולה ועצומה ביום זה? ומהם מטרתם 

וסיבתם של השכרות ומעשי השטות שאנו עושים בפורים.

רבינו  של  ונתיבותיהם  בדרכיהם  נצעד  לאשורם,  הדברים  את  להבין  מנת  על 

הקדוש ותלמידו רבי נתן, המבארים ענינים אלו בטוב טעם ודעת. 

חשיבותה ומעלתה העצומה של השמחה 

בשונה מהמקובל והידוע כי השמחה היא רק מעלה טובה ועצה חשובה בעבודת 

ושלימותה של  ויסודה  כי השמחה היא עיקרה  ומגלה  נתן מבאר  רבי  ה', מורינו 

עבודת ה':
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אור קדושת המועדים דדדדדדדדדדדדדדדדד

ּקּוֵדי  תּוב: "ּפִ ּכָ מֹו ׁשֶ ְמָחה, ּכְ ְצוֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים הּוא ַהּשִ ל ַהּמִ ת ּכָ "ְנֻקּדַ
ִדְבֵרי  ּבְ "ְוִנְשַמח  ִמיד:  ּתָ ים  ׁשִ ְמַבּקְ ָאנּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ֵלב",  ֵחי  ְמַשּמְ ִרים  ְיׁשָ ה' 

ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ֵלמּות  ׁשְ ר  ִעּקַ י  ּכִ ָוֶעד".  ְלעֹוָלם  ּוְבִמְצוֹוֶתיָך  תֹוָרֶתָך 

ָפִרים ּוִבְפָרט  סְּ ִשְמָחה, ְוַכּמּוָבא ּבַ ּזֹוִכין ַלֲעשֹוָתם ּבְ ׁשֶ ְיָקא ּכְ ּוִמְצוֹות הּוא ּדַ

ּוְכמֹו  ִשְמָחה,  ּבְ ּוְבִמְצוֹות  תֹוָרה  ּבְ ַלֲעֹסק  ָהַאְזָהָרה  ִמּגֶֹדל  ָהֲאִר"י  ִכְתֵבי  ּבְ

ִשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ְוכּו'"  ר לֹא ָעַבְדּתָ ֶאת ה' ֱאלֶֹקיָך ּבְ ַחת ֲאׁשֶ תּוב: "ּתַ ּכָ ׁשֶ

(ליקו"ה פריה ורביה ג').

כמו כן  השמחה היא היא עיקר הדרך לזכות להתקרב לה' יתברך:

ִריִכים  ְפָרט ִהְתָקְרבּות ָהְרחֹוִקים ַהּצְ ַרְך, ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ר ַהִהְתָקְרבּות ְלַהּשׁ "ִעּקַ

ָלִלּיּות  ִחיַנת ּכְ הּוא ּבְ ִחיַנת ֲעָשָרה ִמיֵני ְנִגיָנה, ׁשֶ ָלׁשּוב, הּוא ַרק ַעל ְיֵדי ּבְ

ְמָחה"א (ליקו"ה פריה ורביה שם). ַהּשִ

ולא זו בלבד, אלא שהשמחה היא החיות והקיום של כל ימי האדם, וכשהאדם 

אינו בשמחה אין לו חיות וקיום:

ֱאֶמת ֵאין ׁשּום ְזַמן  י ּבֶ ל ְיֵמי ָהָאָדם, ּכִ ל ּכָ ּיּום ׁשֶ "ִשְמָחה ִהיא ַהִחּיּות ְוַהּקִ

ַמן ּפֹוֵרַח ְמֹאד ְמֹאד  י ַהּזְ לּום, ּכִ ֵאיָנן ּכְ ִמּיּות ׁשֶ ַגׁשְ ם ּבְ רֹוִאין ּגַ ָלל, ּוְכמֹו ׁשֶ ּכְ

י ֶהָעָבר ַאִין ְוֶהָעִתיד ֲעַדִין ְוַהֹהֶוה  ָלה ְוכּו', ּכִ ֵצל עֹוֵבר ּוְכָאָבק ּפֹוֵרַח ּוְכָעָנן ּכָ ּכְ

א. מפאת חשיבות הדברים נביא את לשונו שם באריכות: "כל אדם כל זמן שיש לו עדיין רחמנות על 

עצמו וחושב על תכליתו הנצחי, צריך להשתדל מאוד מאוד להחיות את עצמו ולראות לחפש למצוא 

יפול  שלא  כדי  טובים  ודברים  מצוות  איזה  לעשות  מעודו  שזכה  מה  טובות  נקודות  איזה  בעצמו 

בדעתו לגמרי, ולשמח את עצמו בכל מה דאפשר, ולהפוך כל היגון ואנחה לשמחה, ולהרגיל עצמו 

לפעמים לנגן איזה ניגון של שמחה, ובפרט בשבתות וימים טובים שאז צריכים להיות שמחים מאוד 

מאוד בכל מיני שמחות מערב עד בוקר ולהרבות בניגונים של שמחה הרבה, כי עיקר ההתקרבות 

להשם יתברך, בפרט התקרבות הרחוקים הצריכים לשוב הוא רק על ידי בחינת עשרה מיני נגינה, 

שהוא בחינת כלליות השמחה, וכמובן בדברי רבינו זכרונו לברכה בהמעשה הנוראה והנפלאה אשר 

לא נשמע כזאת מימות עולם, היא המעשה הנוראה האחרונה של השבעה בעטלירש וכו'".

ובהמשך שם כתב: "על כן השמחה הוא דבר גדול מאוד, וצריכין לחזק את עצמו בשמחה תמיד בכל 

הכוחות, כי היא עיקר רפואות הנפש והגוף, בחינת רפואת הבת מלכה".
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ההההההההההההההההפורים  - מאמר א'

ֲהָבִלים,  ֶהֶבל  ֶהֶבל,  ינּו  ַחּיֵ ִויֵמי  ה.  ִמּזֶ ה  ַהְרּבֵ ָפִרים  סְּ ּבַ ְוַכּמּוָבא  ַעִין,  ֶהֶרף  ּכְ

ִביִעית ְוכּו'  ְ ִלי ַהּשׁ ל ַהּכְ ֶהֶבל ׁשֶ ה א), ּכַ ָרׁשָ ִמְדָרׁש ֹקֶהֶלת ּפָ ִאיָתא ּבְ מֹו ׁשֶ ֶהֶבל ֲהָבִלים (ּכְ

ַמן ֶהָעָבר ְוַההֹוֶוה ְוֶהָעִתיד  ל ַהּזְ ָאר ִמּכָ ׁשּות ְוכּו'. ְוֵאין ִנׁשְ ֵאין ּבֹו ׁשּום ַמּמָ ׁשֶ

ּוַמֲעִשים  ּוְצָדָקה  ה  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  טֹוב,  ֵאיֶזה  ּנּו  ִמּמֶ חֹוְטִפין  ֶ ּשׁ ַמה  ִאם  י  ּכִ

יִקים ַוֲחֵבִרים  ַרְך ְוִהְתָקְרבּות ְלַצּדִ ּתֹוְקקּות ִנְמָרץ ַלה' ִיְתּבָ טֹוִבים ְוָרצֹון ְוִהׁשְ

ר  ִהוא ִעּקַ ְצוֹות ׁשֶ ל ַהּמִ ת ּכָ ִהיא ְנֻקּדַ ְמָחה ׁשֶ ר הּוא ַהּשִ ים ְוכּו', ְוָהִעּקָ ּיִ ֲאִמּתִ

ְיֵדי  ַעל  הּוא  ּוְבָמקֹום  ְזַמן  ּבִ הּוא  ׁשֶ ַהִחּיּות  ר  ִעּקַ ן  ּכֵ ְוַעל  ּיּום.  ְוַהּקִ ַהִחּיּות 
ְבִחיַנת  ַרְך, ּבִ ל ִמְצָוה ִלְשֹמַח ּבֹו ִיְתּבָ ּזֹוִכין ּבֹו ְלִשְמָחה ׁשֶ ַמן ׁשֶ ֶזה ַהּיֹום ְוַהּזְ

ּזֹוִכין  ׁשֶ ַרק ֶזה ַהּיֹום ָעָשה ה', ּכְ "ֶזה ַהּיֹום ָעָשה ה' ָנִגיָלה ְוִנְשְמָחה בֹו", ׁשֶ

י  ֵהם ְיֵמי ַחּיֵ ים ׁשֶ ַמּנִ ִמים ְוַהּזְ ל ַהִחּיּות ְוִקּיּום ַהּיָ ם ּכָ ָ י ִמּשׁ ָלִגיל ְוִלְשֹמַח ּבֹו, ּכִ

ָהָאָדם"ב (ליקו"ה פריה ורביה שם).

ז"ל  ר' אברהם ב"ר נחמן מטולטשין  (ששון ושמחה בפתיחה) מונה  ובספר כוכבי אור 

כמה מעלות גדולות ונשגבות שזוכים להם על ידי השמחה:

ָפׁשֹות  ר ְרפּואֹות ַהּנְ ר ֶזה ִעּקַ ְצָוה ַהּזֹאת, ֲאׁשֶ "ֹעֶצם רֹוְממּות ְונֹוְראֹות ַהּמִ

ָממֹון  ֲאֹות  ַהּתַ י  ֵמָראׁשֵ ָלה  ַהַהּצָ ְוִהיא  עֹוָלםג,  ּבָ ׁשֶ ים  ְוַסּמִ ים  ִחּצִ ִמיֵני  ל  ִמּכָ

'ֹח'ה  'ּמָ ֲאֹות ּוִמּדֹות ָהָרעֹות)ד, ְוִהיא ׁשֶ ָאר ַהּתַ ם ׁשְ ר ּגַ ּבֵ ְך ְלׁשַ יָלא ַקל יֹוֵתר ַאַחר ּכָ ר ִמּמֵ ְוִנאּוף (ֲאׁשֶ

ָיָדּה  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ְוִהיא  עֹוָלםה,  ּבָ ׁשֶ ְמאֹות  ַהטֻּ ל  ּכָ ְמקֹור  ֲעָמֵלק  ֶאת  ְמֶחה  ּתִ

ם  ּגַ ּוְמצּוקֹות  ל ִמיֵני ָצרֹות  ּוִמּכָ ִמי,  ׁשְ ַהּגַ לּות  ם ֵמַהּגָ ּגַ ַהּגֹוֵאל ֶצֶדק  ִיְגָאֵלנּו 

ב. ובהמשך שם (אות ס"ו) כתב: "שהפסוק מחזק ומזהיר את האדם מאד שיזהר מאוד להתחזק בשמחה 

כל ימי חייו, כי מאחר שימי חייו מעטים ופורחים מאוד מאוד וכו', וכן מקודם ואחר כך מרבה קהלת 

לדבר מהבל העולם, על כן אמר "כי לא הרבה שימיו מעטים מאוד, על כן יזכור את ימי חייו", היינו 

שיזכור להחיותם שיהיה להם חיות אמיתי וקיום, שיהיו ראויים לקרותם בשם ימי חייו, וזה על ידי 

שמחה דקדושה שהוא כל החיות".

ג. כמובא בליקוטי הלכות פריה ורביה ג'.

"והיה עקב תשמעון" בסימן  "עיין בהתורה צוית צדק בסמן כ"ג ובהתורה  וכמראה מקום ציין:  ד. 

קס"ט ששמחה הוא ההיפך מתאות ממון, וגם עיין בהתפילה שמרבה לבקש על שמחה כי בה תלוי 

שמירת הברית, שעל ידי זה ממילא אין נופלים לתאות ממון, עיין שם".

ה. כמובא בלקוטי הלכות הלכות נפילת אפים הלכה ב'.
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אור קדושת המועדים וווווווווווווווו

ִרים  ּבְ ְתּגַ ל ִמיֵני ְקִלּפֹות ַהּמִ ר ּכָ ּבֵ ֹכָחּה ְלַהְכִניַע ּוְלׁשַ ר ּבְ ִמּיּותו, ְוִהיא ֲאׁשֶ ַגׁשְ ּבְ

ָכל ַמְדֵרָגהז". ֵמָחָדׁש ּבְ

המניעות העצומות המונעות מלזכות לשמחה

ניצבות  השמחה  של  והנשגבה  הגדולה  מעלתה  לעומת  זה,  לעומת  זה  ואולם 

ועומדות שתי מניעות גדולות המונעות מהאדם לזכות לשמחה. וכפי שאמר רבינו 

הקדוש באופן כללי לענין המניעות שיש לדברים שבקדושה:

ֵמֲחַמת  ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  ֲעֹשֹות  ִמּלַ ַעְצמֹו  מֹוֵנַע  ָאָדם  "ִלְפָעִמים 

ֵאינֹו  ְוהּוא  ֲעֹשֹותֹו  ִמּלַ אֹותֹו  ּמֹוְנִעים  ׁשֶ ִניעֹות  ַהּמְ ִרּבּוי  ֵמֲחַמת  ֵבדּותו,  ּכְ

ה ֵמֹעֶצם  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבר ׁשֶ הּוא ִנְמָנע ִמּדָ ָרם. ְוִלְפָעִמים ְלִהּפּוְך, ׁשֶ ּבְ ר ְלׁשַ ּבֵ ִמְתּגַ

ַמֲאִמין  ֵאינֹו  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ַלֲעֹשֹותֹו,  ֵעיָניו ְמֹאד  ּבְ ה ַקל  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ׁשֶ ַקּלּותֹו, 

ֶזה"ח (חיי מוהר"ן סי' תצב). ָדָבר ַקל ּכָ לּוִיים ּבְ י ַנְפׁשֹו ִיְהיּו ּתְ ַחּיֵ ׁשֶ

שתי מניעות אלו מתגברות מאוד בענין השמחה, וכפי שמבאר ר' אברהם ב"ר 

נחמן ז"ל (בכוכבי אור שם) לענין השמחה:

ַעל  ְוִתְפַאְרּתֹו  ְבהֹו  ּגָ ֹעֶצם  ְלָהִבין  ׁש  ּיֵ ׁשֶ תּום,  ְוַהסָּ ִמיץ  ַהּקָ ק  ֱחׁשָ ַהּנֶ "ִהיא 

(המובאות בחיי מוהר"ן  ֵני ִמיֵני ְמִניעֹות  ְ ַהּשׁ י  ּכִ ׁש ַעל ֶזה,  ּיֵ ׁשֶ ִניעֹות  ַהּמְ ְיֵדי ֹעֶצם 

ר ַעל  ּבֵ ְתּגַ ר ּתִ י זּוַלת ֲאׁשֶ רּות ָעצּום ְמֹאד, ּכִ ּבְ ִהְתּגַ ְרַוְיהּו ִאיְתְנהּו ּבֹו ּבְ שם) ּתַ

ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ָהעֹוְבִרים  ְתָקאֹות  ַהַהְרּפַ ֵמֹעֶצם  ה  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ֵבדּות  ּכְ ָהָאָדם 

ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ִריִכים  ּצְ ׁשֶ ַעד  ְך  ּכָ ל  ּכָ ְוָעצּום  דֹול  ּגָ רּות  ּבְ ְוַהִהְתּגַ ָוֶנֶפׁש,  גּוף  ּבְ
ַעל  ְמֹאד  ְמֹאד  ר  ּבֵ ְתּגַ ּתִ ר  ֲאׁשֶ ֹזאת  ם  ּגַ ַאף  ׁשט,  ַמּמָ ֶנֶפׁש  ְמִסיַרת  ּבִ ֶזה  ּבָ

ו. "עיין בהתורה 'אמצעיתא דעלמא' בסימן כ"ד, ובהתורה 'אנכי אשמח בה'' בסימן צ"ו, ועיין בלקוטי 

הלכות מה שכתוב שם בשם האר"י ז"ל, שכל הקללות והתוכחות הוא "תחת אשר לא עבדת את ה' 

בשמחה"".

ז. "עיין בהתורה 'אחוי לן מנא' סימן כ"ה".

ח. שם מדובר לענין ההנהגות שנתן רבינו הקדוש לאנשיו לתיקון נשמתם, שהיה קשה להם לקבל 

שבדבר קל כזה יוכלו לתקן כל מה שקלקלו.

ט.  וכמובא בליקוטי מוהר"ן תנינא סימן כ"ד: "הכלל, שצריך להתגבר מאוד בכל הכחות, להיות אך 

עס
ניי

ב 
סל

בר



זזזזזזזזזזזזזזזזפורים  - מאמר א'

ב  ֶנְחׁשָ ֵאינֹו  ׁשֶ ה, ַעד  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ֵעיָניו ְמֹאד  ּבְ ְוָקָטן  ֵקל  ּנָ ׁשֶ ּלּות,  ַהּקַ ָהָאָדם 

ָללי". ֵעיָניו ְלִמְצָוה ּכְ ּבְ

וכפי שמבאר מורינו רבי נתן עד כמה היצר הרע מתגבר על האדם בענין זה:

יֹוֵתר,  ְשְרֵאִלי ְמֹאד ַעל ֶזה ּבְ ִאיׁש ַהּיִ ֶרה ּבָ ְטָרא ָאֳחָרא ִמְתּגָ ָבר ְוַהסִּ ַעל ּדָ "ַהּבַ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ לֹום ּומֹוֵנַע אֹותֹו ֵמֲעבֹוַדת ַהּשׁ ה ְמִסיתֹו ּוַמֲחִטיאֹו ַחס ְוׁשָ ּוִבְתִחּלָ

ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ְך הּוא מֹוִסיף  ּכָ ְוַאַחר  ְוכּו',  ְרָנָסה  ְוַהּפַ מֹון  ַהּמָ ת  ִטְרּדַ ּבְ ּוַמְטִרידֹו 

ֵאיֶזה ִהְתעֹוְררּות  ְתעֹוֵרר ּבְ ּמִ ׁשֶ חֹוָרה ְוַעְצבּות ְמֹאד, ּוִבְפָרט ּכְ ָמָרה ׁשְ ָעָליו ּבְ

ר  ּבֵ ָאז הּוא ִמְתּגַ ַרְך, ׁשֶ ָנה ְוָלׁשּוב ַלה' ִיְתּבָ ַכּוָ ה ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבר ׁשֶ ַלֲעשֹות ֵאיֶזה ּדָ

יק ְמֹאד" (ליקו"ה ברכת הודאה ו'). ה ַמּזִ ּזֶ ַעְצבּות יֹוֵתר ׁשֶ ָעָליו ּבְ

רבינו הקדוש מגלה לנו עומק נוסף בענין השמחה והעצבות, כי עיקר הגלות 

היא התגברות העצבות, ולהיפך השמחה היא עצמה היציאה מהגלות, כי השכינה 

הקדושה היא בעצמה ובמהותה השמחה, ועיקר הגלות היא כשמתגברים הקליפות 

שהם העצבות על השכינה. וז"ל: 

י"ד):  ֵלי  (ִמׁשְ ְבִחיַנת  ּבִ ַעְצבּות,  ִחיַנת  ּבְ ְוֵהם  מֹוָתרֹות,  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ִלּפֹות  "ַהּקְ

ב  ְתַעּצֵ ית ו): "ַוּיִ ֵראׁשִ (ּבְ ְבִחיַנת  ּבִ ִדיָנא,  ּדְ א  ְקּפָ ּתָ ְוֵהם  ִיְהֶיה מֹוָתר'.  ָכל ֶעֶצב  'ּבְ

ְמָחה  ה ֹשִ ים ד): "ָנַתּתָ ִהּלִ תּוב (ּתְ ּכָ מֹו ׁשֶ ב, ּכְ ּלֵ ְֹמָחה ִהיא ּבַ ר ַהּשִ ֶאל ִלּבֹו". ְוִעּקַ

ָרֵאל,  ִיֹשְ ל  ְמָחָתן ׁשֶ הּוא ֹשִ ִחיַנת ֵלב ׁשֶ ּבְ הּוא  ִכיָנה, ׁשֶ ְ ְוָגלּות ַהּשׁ י".  ְבִלּבִ

שמח תמיד. כי טבע האדם למשך עצמו למרה שחורה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן, וכל אדם 

מלא יסורים, על כן צריך להכריח את עצמו בכח גדול להיות בשמחה תמיד ולשמח את עצמו בכל 

אשר יוכל, ואפילו במילי דשטותא וכו'".

מצוה  מכל  ולהתלוצץ  להלעיז  מרבים  "והם  שכתב:  ג')  תפילה  ושמחה  (ששון  אור  בכובבי  שם  עיין  י. 

ומצוה ומכל עבודה ועבודה של ישראל, ומכל שכן וכל שכן ממצוה שאדם דש בעקב כזאת, אשר 

הבעל דבר מתלבש עצמו במצות היראה, ומכניס ומביא גם בלב הכשרים שחלילה לבלות זמן על 

המחאת כף וריקודין ושמחה בה'".

ובהערה שם כתב: "נראה לפי עניות דעתי שבזה מכוון הפירוש בדרך סוד שמפרש אדמו"ר ז"ל את 

הפסוק "והיה עקב תשמעון" שמרמז על שמחה וריקודין, ולהפרוש בדרך פשוט ודרש המובא ברש"י 

ז"ל שמרמז על המצות שאדם דש בעקב, והיא היא, כי אין לך מצוה שאדם דש בעקב כמו מצות 

השמחה והריקודין".
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אור קדושת המועדים חחחחחחחחחחחחחחחח

ב  ְתַעּצֵ ְבִחיַנת: "ַוּיִ ִלּפֹות ּגֹוְבִרים ָעֶליָה, ּבִ ֵהם ַהּקְ ַעְצבּות ׁשֶ ׁשֶ לּוָתּה ּכְ ר ּגָ ִעּקַ
ְמָחה  ֹשִ י ּבְ ְעָיה נ"ה): "ּכִ ִתיב (ְיׁשַ לּות, ּכְ ָרֵאל ֵמַהּגָ ְצאּו ִיֹשְ ּיֵ ׁשֶ ֶאל ִלּבֹו". ְוֶזה הּוא ּכְ

ִהיא  ִכיָנה, ׁשֶ ְ ְמָחה, ֲאַזי ַמֲעֶלה ַהּשׁ ֹשִ ְצָוה ּבְ ה ַהּמִ עֹוֹשֶ ׁשֶ ֵתֵצאּו" וכו', ִנְמָצא ּכְ

ִלּפֹותיא" (ליקו"מ תורה כ"ד). ין ַהּקְ ב, ִמּבֵ ְמַחת ַהּלֵ ִהיא ֹשִ ְצָוה, ׁשֶ ַהּמִ

מורינו רבי נתן מבאר את הדברים יותר, כי העצבות והתאוות הם גלגל החוזר, 

התלוי זה בזה, אשר זה מגביר את זה:

יֹוֵתר  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ָהַעְצבּות  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ָהַעְצבּות,  הּוא  ֶפׁש  ַהּנֶ לּות  ּגָ ר  "ִעּקַ

ָלִלית, ְוֵכן חֹוֵזר ָחִליָלה  ֲאָוה ַהּכְ ְגעֹון ַהּתַ ְפָרט ׁשִ ֲאוֹות, ּבִ ִרין יֹוֵתר ַהּתַ ּבְ ִמְתּגַ

ָהא  ּבְ וָהא  וכו',  ְרָנָסה  ַהּפַ ְוִטְרַדת  ָממֹון  ֲאַות  ּתַ ָלֶזה  ּוְמֹצָרף  לֹום,  ְוׁשָ ַחס 

ל ּוָממֹון ְוַכַעס  ּגָ ֲאוֹות ִמׁשְ ִרין ַהּתַ ּבְ ַעְצבּות ִמְתּגַ ִרין ּבְ ּבְ ְתּגַ ּמִ ֶ ל ַמה ּשׁ ְלָיא, ּכָ ּתַ

ר" (ליקו"ה ברכת  ּבֵ ִרין ָהַעְצבּות ִמְתּגַ ּבְ ֲאוֹות ִמְתּגַ ַהּתַ ל ַמה ׁשֶ ְוכּו', ְוֵכן ְלֵהֶפְך ּכָ

הודאה ו').

ולא זו בלבד, אלא שהחטאים גורמים שיפלו ניצוצי השמחה לבין הקליפות, ואז 

מתגברים הקליפות שהם העצבות והמרה שחורה ואינם מניחים לאדם לשמוח, 

וזהו עיקר הפגם של כל החטאים:

ַהֲחָטִאים,  ְיֵדי  ַעל  ָהַעְצבּות  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ר  ּבֵ ְתּגַ ּמִ ֶ ּשׁ ַמה  הּוא  ָגם  ַהּפְ ר  "ִעּקַ

ב ֶאל ִלּבֹו".  ְתַעּצֵ ית ו) "ַוּיִ ֵראׁשִ ִחיַנת (ּבְ אִתי", ּבְ ים לח) "ֶאְדַאג ֵמַחטָּ ִהּלִ ְבִחיַנת (ּתְ ּבִ

ִלּפֹות  ל ִיְשָרֵאל, ְוַהּקְ ה ִהיא ִשְמָחָתן ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ָלִלּיּות ַהּקְ ִהיא ּכְ ִכיָנה ׁשֶ ְ י ַהּשׁ ּכִ

ַהֲחָטִאים  ְיֵדי  ְוַעל  ִדיָנא.  ּדְ ּתּוְקָפא  ַעְצבּות  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ֶנֶגד  ּכְ ׁשֶ

ִלְשֹמַח  ְמָחה  ַהּשִ ִניצֹוֵצי  ִחיַנת  ּבְ ה,  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ יצֹוֵצי  ּנִ ׁשֶ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ּגֹוְרִמים 

ְמָחה  ַהּשִ ִניצֹוצֹות  ֵאּלּו  ַרְך,  ִיְתּבָ ַאְחדּותֹו  ִשְמַחת  ּבְ ִלְשֹמַח  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ

ִחיַנת ַעְצבּות,  ֵהם ּבְ ִלּפֹות ׁשֶ ין ַהּקְ ּנֹוְפִלים ּבֵ ה ׁשֶ ָ ֻדּשׁ ִחיַנת ִניצֹוֵצי ַהּקְ ֵהם ּבְ

ר  ּבֵ ִמְתּגַ חֹוָרה  ׁשְ ָרה  ְוַהּמָ ָהַעְצבּות  ַוֲאַזי  "ל.  ּנַ ּכַ ה  ָ ֻדּשׁ ַהּקְ ִהיא  ְמָחה  ַהּשִ י  ּכִ

ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ לּות  ּגָ ר  ִעּקַ ְוֶזה  ִלְשֹמַח.  ְלִיְשָרֵאל  יִחים  ַמּנִ ְוֵאיָנם  לֹום  ְוׁשָ ַחס 
עֹוָלם" (ליקו"ה נפילת אפיים ד'). ּבָ ל ַהֲחָטִאים ׁשֶ ַגם ּכָ ר ּפְ ִעּקַ

יא. עיין שם באריכות כיצד זוכים על ידי זה לעלות מדרגה לדרגה עד שזוכים לבסוף להשיג הארת 

אור אין סוף בבחינת מטי ולא מטי, עיי"ש דברים נפלאים ונוראים.
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השמחה היא במצוות שזוכה האדם לקיים ובחיי עולם 
והשכר הנפלא שיזכה על ידי זה

מכיון שכה גדולה היא חשיבותה של השמחה וכה גדולים הם המניעות לזכות 

לה, עלינו להתבונן כיצד אכן ניתן להתגבר על מניעות אלו ולזכות לשמחה.

ה'  לעובדי  רק  השייך  דבר  אינה  השמחה  דבר  של  לאמיתו  כי  להבין  עלינו 

המצליחים בעבודת ה', אלא היא דבר השייך לכל יהודי ויהודי, בכל מצב שבו הוא 

נמצא. גם אדם שמרגיש שאינו מצליח בעבודת ה' כפי שהוא שואף ורוצה, ואפילו 

אם הוא מרגיש רחוק מאוד מה' יתברך, גם הוא יכול וצריך לשמוח בשמחה עצומה 

ונשגבה ביותר.

וכך מבאר רבי נתן ז"ל את מהותה ויסודה של שמחתו של היהודי:

ִרים  ְיׁשָ ּקּוֵדי ה'  ים יט) "ּפִ ִהּלִ ִחיַנת (ּתְ ּבְ ְצֹות,  ְמָחה ִהיא ִשְמַחת ַהּמִ ר ַהּשִ "ִעּקַ

ְתִמימּות  ה ּבִ דֹוׁשָ ַרְך ּוְבתֹוָרתֹו ַהּקְ ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֲאִמין ּבְ ּמַ ֵחי ֵלב". ּוִמי ׁשֶ ְמַשּמְ

מֹו  עֹוָלם ּכְ אי ֵאין ִשְמָחה ּבָ ַוּדַ ל ִיְשָרֵאל ַמֲאִמיִנים, ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ יטּות ּכְ ּוִבְפׁשִ

ָאנּו זֹוִכין ַלֲעשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ּובֹוְרֵאנּו  ְצוֹות, ׁשֶ ת ַהּמִ ִשְמַחת ֲעִשּיַ
י עֹוָלם ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים ַעל ְיֵדי חּוֵטי  ַרְך, ְוָאנּו קֹוִנים ָלנּו ַחּיֵ ִיְתּבָ
אֹור ָהֵאין  דֹול ֶאָחד ְוָאנּו ִנְכָלִלים ַעל ְיֵדי ֶזה ּבְ ַעד ּגָ ּקֹוִנים אֹותֹו ּבְ יִצית ׁשֶ ַהּצִ

דֹוָלה ִמּזֹו?"יב (ליקו"ה נפילת אפיים ד').  סֹוף, ֲהֵיׁש ִשְמָחה ּגְ

ָכל  ּבְ ִלְשֹמַח  ָלנּו  ֵיׁש  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ְוכּו'.  ּגֹוָרֵלנּו  ִעים  ּנָ ּוַמה  ֶחְלֵקנּו  ּטֹוב  "ַמה 

ֶרַגע  ּבְ ר ָאנּו זֹוִכים  יִעים ַלֲעשֹות ֵאיֶזה ִמְצָוה, ֲאׁשֶ ַמּגִ ָאנּו  ׁשֶ ּכְ ּוִבְפָרט  ֵעת, 

סֹוף  ָהֵאין  אֹור  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ּבְ ִנְכָלִלים  ִלְהיֹות  ְצָוה  ַהּמִ ת  ֲעִשּיַ ל  ׁשֶ ה  ַקּלָ

(ליקו"ה  ובמקום אחר כתב עוד שעיקר השמחה הוא ההודאה לה' יתברך בשמחה עצומה, וז"ל  יב. 

ברכת הודאה הלכה ו' אות ב'): "עיקר השמחה היא ההודאה לה' יתברך, שזהו עיקר תכלית השמחה של 

בנבל  בכנור  לה'  הודו  בחינת  עצומה,  בשמחה  יתברך  לה'  והודאה  בתודה  רק  יעסקו  שאז  לעתיד 

עשור זמרו לו, בחינת עשרה מיני נגינה. וכמו שכתוב במזמור לתודה הריעו לה' כל הארץ עבדו את 

ה' בשמחה וכו'".
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ל ִמְצָוה ּוִמְצָוה,  י עֹוָלם ָלַעד ְוָלֶנַצח ַעל ְיֵדי ּכָ רּוְך הּוא, ְוָאנּו קֹוִנים ָלנּו ַחּיֵ ּבָ

ָרֶכיָה  ֵלי ג), ּדְ תּוב (ִמׁשְ ּכָ מֹו ׁשֶ ים ַלֲעשֹוָתם ּוְנִעיִמים ְמֹאד, ּכְ ם ַקּלִ ֻכּלָ ם ּכְ ֻרּבָ ׁשֶ

ְרֵכי ֹנַעם ְוכּו'" (שם אות ד'). ּדַ

יתירה מזאת, אף לא קיימת כלל שמחה אחרת בעולם מלבד השמחה בתורה 

ובמצוות ועבודת ה':

י  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ִשְמָחה  ׁשּום  ֵאין  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ְלָהִבין  ָיכֹול  ָאָדם  ל  ּכָ ֶזה  י  "ּכִ

ָעָפר  ּכֶ ִיְצּבֹר  ְוִאם  ֶמׁש",  ֶ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ֲעֹמל  ּיַ ׁשֶ ֲעָמלֹו  ָכל  ּבְ ְלָאָדם  ְתרֹון  ּיִ "ַמה 

ח ַהּכֹל, ְוַהּכֹל  י לֹא ְבמֹותֹו ִיּקַ ָכל ֶזה, ּכִ ְתרֹון לֹו ּבְ ל סֹוף ַמה ּיִ ֶסף ְוָזָהב סֹוף ּכָ ּכֶ

יָמה  ׁש לֹו ַרק ֵאיֶזה ְרׁשִ ּיֵ ֵצל עֹוֵבר. ּוִמי ׁשֶ ּסֹוף ָאָדם ָלמּות ְוָיֵמינּו ּכְ יֹוְדִעין ׁשֶ

ֶזה  ֵאין ׁשּום ִשְמָחה ּבְ י ֲאִפּלּו ָנְכִרי ָיכֹול ְלָהִבין ׁשֶ ל ֵשֶכל ֲאִמּתִ ָעְלָמא ׁשֶ ּבְ
י "ַאֲחִרית ִשְמָחה ּתּוָגה", ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר "ּוְלִשְמָחה ַמה ּזֹה  ָלל, ּכִ ָהעֹוָלם ּכְ

עֹוָשה"יג (ֹקֶהֶלת ב) (ליקו"ה נפילת אפיים ד').

ואם כן כל יהודי ואפילו הפחות ביותר, מכיון שזכה להיות יהודי ולקיים מצוות, 

הרי צריכה שמחתו להיות עצומה בכל מצוה ומצוה ובכל נקודה טובה שזכה לה.

שזכה  טובה  נקודה  בכל  לשמוח  לכך,  להגיע  לו  שקשה  לאדם  נראה  אם  גם 

הגדולים  שהצדיקים  הרי  ביותר,  הקטנה  ולו  לקיים  שזכה  מצוה  ובכל  לחטוף 

בכוחם להמשיך את השמחה הגדולה והנפלאה הזאת לכל יהודי, אפילו מי שפגם 

כמו שפגם ועבר עליו מה שעבר, וכפי שמבאר רבי נתן:

כּו ְלַמה  ּזָ ְברּו ַהּגּוף ְלַגְמֵרי ַעד ׁשֶ יִקים ׁשָ ּדִ ָהָאבֹות ּוְגדֹוֵלי ַהּצַ י ׁשֶ "ַאף ַעל ּפִ

יִקים  ִחיַנת "ִשְמחּו ַצּדִ ַרְך, ּבְ ְמָחה ַהּזֹאת ּבֹו ִיְתּבָ ֵלמּות ַהּשִ ר ׁשְ כּו, ְלִעּקַ ּזָ ֶ ּשׁ

יִקים ִיְשְמחּו ְוַיְעְלצּו ִלְפֵני ֱאלִֹקים ְוָיִשישּו ְבִשְמָחה",  ה'", ּוְכִתיב "ְוַצּדִ ּבַ

יג. ובהמשך שם (באות ל') מבאר יותר: "כי זה ידוע לכל שאין שום אדם ממלא תאותו בעשרו כי אין 

אדם מת וחצי תאותו בידו. וכל מה שיש לו יותר חסר לו יותר, בפרט שעל פי רוב מתנהג בגדולות עד 

שעתה חסר לו יותר באמת מבתחילה לפי הנהגתו עתה, וכן בכל התאוות, בפרט שמוכרח למות ולא 

במותו יקח הכל. וכן כל מה שיש לו גדולה וכבוד יותר הוא מתגאה בעצמו עד שחסר לו כל הכבוד 

וההתנשאות של כל העולם ומתקנא באחרים שיש לו גדולה וכבוד וכו', כידוע כל זה", עיי"ש.
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ְמָחה  יְך ַהּשִ ל ָהעֹוָלם, ְלַהְמׁשִ ן ּכָ ל ְיִגיָעָתם ָהְיָתה ְלַתּקֵ ה, ֲאָבל ּכָ ְוֵכן ַהְרּבֵ

ֲאִפּלּו  ׁשֶ ִיְשָרֵאל,  ית  ּבֵ ַרע  ִמּזֶ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ֵלב  ּבְ ה  ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ְוַהִחּיּות 

ַרְך  ִיְתּבָ ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ן  ּכֵ ם  ּגַ ה  ִיְזּכֶ ְלַגְמֵרי,  ּגּופֹו  ֲאוֹות  ּתַ ר  ּבֵ ׁשִ ּלֹא  ׁשֶ ִמי 

ָכל  ּבְ ַגם,  ּפָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַגם  ּפָ ׁשֶ ִמי  ַוֲאִפּלּו  ְצוֹות.  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ִמיַרת  ׁשְ ְיֵדי  ַעל 

ַנְפׁשֹו  ּוְלַהֲחיֹות  ַח  ְלַשּמֵ יּוַכל  ַרְך  ִיְתּבָ ְלִהְתָקֵרב ַלה'  ָחֵפץ ְוחֹוֵתר  ׁשֶ ֵעת 
ה טֹוָבה  ּוְנֻקּדָ ה  ְנֻקּדָ ל  ּכָ ׁשֶ ֲאִמין  ּיַ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  יִקים,  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ּכָֹחם  ֹגֶדל  ּבְ
עֹוֶשה ֵאין ֲעֹרְך ָלֶזה, ַוֲאִפּלּו ְנֻקּדֹות  ל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ׁשֶ ּזֹוֶכה ַעל ְיֵדי ּכָ ׁשֶ
ֲענּוִגים  ל ַהּתַ ֵעי ִיְשָרֵאל עֹוִלים ַעל ּכָ ל ּפֹוׁשְ ְצוֹות ׁשֶ ת ַהּמִ ל ֲעִשּיַ טֹובֹות ׁשֶ

חּו  ַשּמְ ּיְ ׁשֶ ּלֹו, ַעד  ּכֻ ל ָהעֹוָלם  ּכָ ל  ׁשֶ ְוכּו'  ירּות  ֲעׁשִ ִמיֵני  ל  ּכָ ְוַעל  ֶהֶבל  ל  ׁשֶ

ֶזה, ַלֲעֹסק  י ְוִנְצִחי ּכָ ם ֵהם זֹוִכים ְלטֹוב ֲאִמּתִ ֵהם ּגַ יֹוֵתר ַעל ׁשֶ ם ּבְ ֶאת ַנְפׁשָ

ים,  ַהַחּיִ ַחי  הּוא  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ּבֹו  ִקין  ּבְ ִמְתּדַ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ ת  ֲעִשּיַ ּבַ

תּוב "ְוָאבֹוָאה ֶאל ֵאל ִשְמַחת  ּכָ מֹו ׁשֶ ָמחֹות. ּכְ ל ַהּשְ ל ּכָ ְמָחה ׁשֶ ְמקֹור ַהּשִ

ֶניָך ְנִעמֹות  ּפָ ים שַבע ְשָמחֹות ֶאת  ַחּיִ ּוְכִתיב "ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח  ְוכּו'",  יִלי  ּגִ

כּו'" (ליקו"ה ברכת הודאה ו').

עצה נוספת לשמחה – להסתכל על התכלית והסוף

עצה נפלאה נוספת מביא מורינו רבי נתן כיצד יזכה האדם לשמחה גם בעומק 

הגלות, על ידי שיתבונן בשמחה הגדולה שתהיה לעתיד, שאז יזכה אפילו הפחות 

שבישראל והגרוע שבגרועים לעונג ונועם נפלאים שאין להם שיעור:

ֶפׁש  ַהּנֶ לּות  ִמּגָ ִלּפֹות ָלֵצאת  ַהּקְ ְלַהְכִניַע  נּו  ַנְפׁשֵ ַח  ְלַשּמֵ ה  ַעּתָ ה  ְזּכֶ ּנִ "ְבַמה 

יְך ָעֵלינּו  ר ְלַהְמׁשִ ָהִעּקָ י ֶזה ָידּוַע ׁשֶ ָכל יֹום. ּכִ ר ּבְ ּבֵ ְתּגַ ּמִ הּוא ָהַעְצבּות ׁשֶ ׁשֶ

אֹוְמִרים  מֹו ׁשֶ י ְגָאָלּה", ּכְ ְבִחיַנת "ָקְרָבה ֶאל ַנְפׁשִ ה, ּבִ ֻאּלָ ִחיַנת ַהּגְ ה ּבְ ם ַעּתָ ּגַ

ל  ּכֵ ְסּתַ ּיִ יְך ִשְמָחה ַעל ַעְצמֹו ַעל ְיֵדי ׁשֶ ם טֹוב ַז"ל וכו', ְלַהְמׁשִ ַעל ׁשֵ ם ַהּבַ ׁשֵ ּבְ

י ֲאִפּלּו  ְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ּכִ ָאז ִיְתַהּפֵ א, ׁשֶ ְכִלית ָהעֹוָלם ַהּבָ הּוא ּתַ ַעל ַהּסֹוף ׁשֶ

ַהּטֹוב  ְנִעימּות  ְלָכל  עּור  ׁשִ ֵאין  רּוִעים  ּגְ ּבַ ׁשֶ רּוַע  ְוַהּגָ ִיְשָרֵאל  ּבְ ׁשֶ חּות  ַהּפָ
ְלׁשֹונֹות  ה  ַכּמָ ּבְ ֱאֶמת  יֵקי  ּדִ ַהּצַ אֹוָתנּו  קּו  ִחּזְ ׁשֶ ּוְכמֹו  ָאז,  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ְפָלא  ַהּנִ
ּמּוָבא  מֹו ׁשֶ ׁש ֲעֹון ִיְשָרֵאל ְוֵאיֶנּנּו", ּכְ ּיֹום ַההּוא ְיֻבּקַ תּוב "ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ִעְנָין ֶזה, ּכְ ּבְ
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ִלְזֻכּיֹותיד,  כּו  ִיְתַהּפְ י  ּכִ ְוכּו'  ִיְשָרֵאל  ֲעוֹונֹות  שּו  ִויַחּפְ ׁשּו  ַבּקְ ּיְ ׁשֶ כ"ב  ִסיָמן  ּבְ

ה. ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ְפסּוִקים ַהְרּבֵ י ָנַתן ֵריחֹו", ְוֵכן ּבִ סּוק "ִנְרּדִ תּוב ַעל ּפָ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ

עֹוֵבר ָעָליו" (ליקו"ה ברכת הודאה ו'). ֶ ָכל ַמה ּשׁ ה ּבְ ם ַעּתָ ַח ֶאת ַעְצמֹו ּגַ יּוַכל ְלַשּמֵ

עיקר מצות פורים היא השמחה, ובזה מכניעים את המן 
עמלק

שבפורים  הרי  ה',  בעבודת  ושורש  יסוד  היא  השמחה  כולה  השנה  בכל  אם 

השמחה היא כל מהותה ועיקרה של חג הפורים:

ָכל ִמיֵני  ַח ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ָכל ֵעת, ְלַשּמֵ ר ִמְצַות ּפּוִרים הּוא ִלְשֹמַח ּבְ "ִעּקַ
ה ְוִשְמָחה", ּוְכמֹו  ּתֶ ר ט) "ַלֲעשֹות אֹוָתם ְיֵמי ִמׁשְ תּוב (ֶאְסּתֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ִשְמָחה, ּכְ
ר ִמְצַות  הּו ִעּקַ ּזֶ פּוִרים, ׁשֶ ָכל ִמיֵני ְשָמחֹות ּבְ ל ִיְשָרֵאל ִלְשֹמַח ּבְ ּנֹוֲהִגים ּכָ ׁשֶ

ּפּוִרים" (ליקו"ה נפילת אפיים ד').

רבי נתן מבאר את טעם הדבר, מפני שעיקר פעולת המן עמלק היא להתגבר 

על ישראל ולא להניח להם לשמוח ולהפילם לעצבות, ובפורים אנו מכניעים את 

הקליפה הגדולה הזו על ידי השמחה הגדולה:

ָאז  י  ּכִ פּוִרים,  ּבְ הּוא  ָחׁש  ַהּנָ ֻזֲהַמת  הּוא  ׁשֶ ָאֳחָרא  ְטָרא  ַהסִּ ַהְכָנַעת  ר  "ִעּקַ

ְיֵדי  ַעל  ְך  ְמׁשָ ּנִ ׁשֶ ָחׁש  ַהּנָ ֻזֲהַמת  ר  ִעּקַ הּוא  ׁשֶ ֲעָמֵלק  ָהָמן  ת  ְקִלּפַ ַמְכִניִעין 

ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ מֹו,  ׁשְ ח  ִיּמַ ע  ָהָרׁשָ ָהָמן  ֲאִחיַזת  ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ֵעץ  ֵחְטא 

ית ג),  ֵראׁשִ ֱאַמר (ּבְ ּנֶ ִין, ׁשֶ ין קלט) 'ָהָמן ִמן ַהּתֹוָרה ִמּנַ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ֻחּלִ

ַעת  ַגם ֵעץ ַהּדַ ִחיַנת ּפְ מֹו הּוא ּבְ ח ׁשְ ע ִיּמַ ָהָמן ָהָרׁשָ ֲהִמן ָהֵעץ ְוכּו''. ִנְמָצא ׁשֶ

ָחׁש  ר ֻזֲהַמת ָהָמן ֻזֲהַמת ַהּנָ ָחׁש. ְוִעּקַ ְך ֻזֲהַמת ַהּנָ ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמׁשָ טֹוב ָוָרע ׁשֶ

ִיְשָרֵאל  ַעל  ֵעת  ָכל  ּבְ ִרים  ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ חֹוָרה,  ׁשְ ּוָמָרה  ַעְצבּות  ִחיַנת  ּבְ הּוא 

יד. בליקוטי מוהר"ן סימן כ"ב מובא: "וזה (ירמיה נ): ביום ההוא יבוקש עוון ישראל ואיננו, כי לעתיד 

יהיה כולו תשובה, ועל ידי התשובה זדונות נעשין זכיות, ויהיה נעשה מעבירות ישראל תורה, ועל 

כן יבקשו אז העונות, כי יבקשו ויחפשו אז אחר עונות ישראל, איך לוקחין עוד איזה עון כדי לעשות 

ממנו תורה. וזהו: ואיננו, כי יהיו כל העוונות נכללין באין, היינו באין סוף, ששם העוונות נתהפכין 

לזכיות על ידי התשובה, שזהו בחינות 'ירידה תכלית העליה'.

עס
ניי

ב 
סל

בר



יייייייייגגגגגגגגגגגגגגגגגיגפורים  - מאמר א'

ה  ּזֶ ְטָרא ָאֳחָרא הּוא ַעְצבּות, ׁשֶ ר ַהסִּ י ִעּקַ יִחים אֹוָתם ִלְשֹמַח, ּכִ ְוֵאיָנם ַמּנִ
ל  ּכָ ְגַזר ָאז, ׁשֶ ּנִ ה" ׁשֶ בֹון ּתֹאֲכֶלּנָ ִעּצָ ם) "ּבְ ִחיַנת (ׁשָ ַעת, ּבְ ַגם ֵעץ ַהּדַ ְך ִמּפְ ִנְמׁשָ

ָאז ִנְכָנע  פּוִרים ׁשֶ ן ּבְ דּוַע וכו'טו, ְוַעל ּכֵ ּיָ ַעת ּכַ ַגם ֵעץ ַהּדַ ְך ַעל ְיֵדי ּפְ ֶזה ִנְמׁשָ

ר ַהְכָנָעתֹו (ליקו"ה  י ֶזה ִעּקַ ְצָוה ִהיא ִשְמָחה, ּכִ ר ַהּמִ ָהָמן ֲעָמֵלק וכו', ָאז ִעּקַ

שם).

ומבאר שם עוד באריכות את פנימיות הדברים, וז"ל: "אלו המחקרים והכופרים אין להם שום  טו. 

שמחה אמתית כלל. והכרת פניהם ענתה בם שעל פי רוב הם מלאים עצבות יגון ואנחה. כי מהיכן 

ובודים  יתברך  מצותיו  ובעשיית  הקדושה  בתורתו  שכופרים  מאחר  אמיתית  ושמחה  חיות  יקבלו 

מלבם טעמים של הבל ושטות על עשיית המצות הקדושים. ויחפאו על ה' ועל תורת משה דברים 

אשר לא כן אשר בדו מלבם, כאילו חס ושלום כל טעמי המצות הקדושים הם נימוסיות חס ושלום 

בשביל תיקון העולם, תיקון המדינה חס ושלום, אוי להם ואוי לנפשם, תיפח רוחם ונשמתם, כי אין 

כפירה גדולה מזו. ולדבריהם הרעים והזרים והמרים והמטונפים בודאי אין לשמוח בשום מצוה חס 

ושלום, מאחר שתכלית המצוה הוא בשביל תיקון זה העולם. ואם בגוף העשירות והממון ושאר חפצי 

העולם אין שום שמחה אמיתית, כי אחריתו מרה כלענה, מכל שכן איך ישמח בהמצוה שהיא רק 

בשביל קיום נימוס המדינה חס ושלום לפי דעתם הרעה והמשובשת. ואיך ישמח במצות סוכה מאחר 

שאומר עליו טעם של שטות כזה שאז טוב לישב באויר כזה. והוא בעצמו יודע שזה שטות, כי על 

פי פשוטו בודאי אז טוב יותר לשבת בביתו מלישב בסכה. ואם ירצה לישב בצל יעשה לו אהל של 

פשתן כדרך השרים ולא סוכה העשויה כדינו שסככה מפסלת גרן ויקב דיקא. וכן בשאר המצות, ואין 

צריכין לחזר לסתור שטותים ושקרים ודברים בדויים כאלה שהם הם עיקר האפיקורסות והכפירות 

שכופרים בתורת משה לגמרי ומחפין השקר שלהם בשטותים כאלה וכו'.

כי אין צ"ו אלא עבודה זרה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה (סנהדרין נו). היינו שעיקר בחינת צ"ו, 

שהוא בחינת כלליות צווי המצות, העיקר הוא בשביל להכניע העבודה זרה שהם הכפירות, שהם 

שקר.  של  טעמים  עליהם  ובודה  המצות  בעשיית  כופר  שהוא  הכולל,  עם  צ"ו  שעולה  המן  בחינת 

ועל כן עיקר קטרוגו והתגרותו הוא בהשמחה של המצות, כי אינו מניח לשמוח בשום מצוה, מחמת 

שמכניס כפירות שהם טעמים של שטות בשביל עסקי עולם הזה חס ושלום. שעל ידי זה בודאי אין 

לשמוח חס ושלום בשום מצוה, כי בעולם הזה אין שום שמחה כנ"ל. 

ומחמת קנאתו של המן במרדכי וישראל שראה שהם חזקים כל כך בעשיית מצותיהם ועושין אותם 

בשמחה גדולה ובמסירת נפש, על ידי זה נתקנא בהם מאד עד שרצה להעבירם מן העולם חס ושלום. 

יכולים לומר חס ושלום  גוף המצוה הם  ומחמת שעיקר קנאתם הוא בהשמחה של המצוה, כי על 

שהוא נימוס חס ושלום כמו שאר נימוסי העובדי כוכבים חס ושלום, אבל מאחר שרואים שישראל 

מוסרים נפשם על קידוש השם בשמחה גדולה בשביל עשיית המצות, כמו שראינו שרבי עקיבא הוה 

גחין וחייך בשעה שדנו אותו לפני טורנוסרופוס הרשע ימח שמו, כמובא במדרש שוחר טוב משלי, 

וכיוצא בזה בשאר קדושים. וכל ישראל קדושים שמחים במצותם. ובזה מתקנא המן שהוא בחינת 

הכופרים ביותר. ועל כן בפורים שאז נכנע המן עמלק שהם בחינת הכופרים הנ"ל. אז עיקר המצוה 

הוא שמחה, כי זה עיקר הכנעתו כנ"ל".
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אור קדושת המועדים ייייייייידדדדדדדדדדדדדדדידיד

הטעם שיש צורך במילתא דשטותא כדי לזכות לשמחה

והריקודים  השירה  בעצם  מסתפקים  אנו  אין  הקדושים  הפורים  בימי  ואולם 

המביאים לשמחה, אלא עושים אף כל מיני צחוק ושחוק כדי להרבות את השמחה, 

ואף דברי שכרות ושטות. דבר זה לא בכדי הוא, מורינו רבי נתן מבאר כי יש בזה 

עומק נפלא וכוונה עמוקה. 

וביאור הדבר הוא, שכפי שנתבאר שעיקר גלות השכינה היא, שהסטרא אחרא 

שהם העצבות והמרה השחורה מתגברים על השכינה הקדושה שהיא שמחתם של 

ישראל, ואינם מניחים לעם ישראל לשמוח בה' ובתורתו הקדושה, נמצא אם כן 

שעיקר גלות השכינה הקדושה ועם ישראל הוא שהשמחה נמצאת בגלות.

כתוצאה מכך שהשמחה נפלה בגלות, יש לסטרא אחרא יניקה ממנה, ומכך באה 

ונמשכת השמחה המדומה של הגויים והרשעים ההולכים אחר תאוותיהם, רשעים 

אלו בודאי רחוקים הם משמחה אמיתית, וכל ימיהם כעס יסורים ועצבות, ולכן 

בגלות,  אצלם  נפלו  השמחה  שניצוצי  אלא  ואנחה',  'יגון  אחרא  הסטרא  נקראת 

והם משתמשים בהם. אך שמחה זו אינה אלא לפי שעה, שכן כל שמחתם היא רק 

בתאוותיהם הרעות שהם כולם בבחינת יגון ואנחה, ולכן גם שמחתם סופה היא 

יגון ואנחה. 

נמצא אם כן, שמכיון שהשמחה נפלה בגלות, היא מלובשת בעניני העולם, שהם 

בקדושת  לשמוח  האמיתית,  לשמחה  לזכות  רוצה  כשהאדם  ולכן  שטות.  דברי 

תחילה  לעשות  עליו  והמצוות,  התורה  את  ולקיים  יהודי  להיות  שזכה  יהדותו, 

עניני שטות, ועל ידי זה הוא מוציא את השמחה מהמקום שאליו היא נפלה, ואז 

יזכה לחזור ולשמוח בשמחה האמיתית והנצחית, בהיותו בן למלך מלכי המלכים 

אשר לגדולתו אין חקר, ובכך שהוא זוכה לעבדו ולשרתו ולהדבק בו, שעל ידי זה 

יזכה לשכר העצום והנצחי שאיו לו גבול ושיעור.

ולא זו בלבד, אלא שעל ידי זה נעשה תיקון גדול בכל העולמות:

טּוָתא  ׁשְ ּדִ ִמיֵלי  ְיֵדי  ַעל  ַעְצמֹו  ֶאת  ַח  ַשּמֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ ְשְרֵאִלי  ַהּיִ ִאיׁש  ן  ּכֵ "ְוַעל 

י  ּכִ לּוָתּה.  ִכיָנה ִמּגָ ְ ת ִניצֹוֵצי ַהּשׁ ִחיַנת ֲעִלּיַ ּבְ דֹול,  ּגָ ּקּון  ּתִ ה  ֲאַזי ַנֲעֶשה ִמּזֶ
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טטטטטטטטטוווווווווטטטטטטטטווווווטופורים  - מאמר א'

א ְלִשְמָחה ַעל ְיֵדי ִמיֵלי  הּוא ּבָ לּות, ֵמַאַחר ׁשֶ ְמָחה ִמן ַהּגָ ַמֲעֶלה ִניצֹוֵצי ַהּשִ

ֶכף ָחְזָרה ְוָעְלָתה  ִשְמָחה, ּתֵ ִאיׁש ִיְשָרֵאל הּוא ּבְ ׁשֶ ֶכף ּכְ י ּתֵ טּוָתא ֵאּלּו, ּכִ ׁשְ ּדִ

ְמָחה  ַהּשִ ׁשֶֹרׁש  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ִיְשָרֵאל  ֵאֶצל  ִהיא  ׁשֶ ּה  ְרׁשָ ְוׁשָ ִלְמקֹוָמּה  ְמָחה  ַהּשִ

ית. ָהֲאִמּתִ

ְוסֹוף,  ֵקץ  ִלי  ּבְ ִשְמָחה  ִמיֵני  ָכל  ּבְ ְיֵמיֶהם  ל  ּכָ ִלְשֹמַח  ָלֶהם  ֵיׁש  ִיְשָרֵאל  י  ּכִ

י ְמקֹור  ה ְוכּו', ּכִ דֹוׁשָ ה ַעְבּדֹו ּוְבתֹוָרתֹו ַהּקְ ה' ּוְבמׁשֶ ִכינּו ְלַהֲאִמין ּבַ ּזָ ֵמַאַחר ׁשֶ

ל  ִהיא ִשְמָחָתן ׁשֶ ִכיָנה ׁשֶ ְ ִהיא ַהּשׁ ְבִחיַנת ִשְמָחה, ׁשֶ ַמת ִיְשָרֵאל הּוא ּבִ ִנׁשְ

י ֶבֶטן  ִמּנִ ְעָיה מו) "ָהֲעֻמִסים  תּוב (ְיׁשַ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ ָמֵתנּו,  ִנׁשְ ם ׁשֶֹרׁש  ָ ּשׁ ִיְשָרֵאל ׁשֶ

ְמָחה" (ליקו"ה  ִהיא ַהּשִ ִכיָנה ׁשֶ ְ ְשָרֵאל ֵהם ֵחֶלק ֵמַהּשׁ ּיִ י ָרַחם", ׁשֶ ֻשִאים ִמּנִ ַהּנְ

נפילת אפיים ד').

רבי נתן מוסיף כי בחינה זו שייכת גם אצל הצדיקים, שאף הם משתמשים בעניני 

מילי דשטותא ובדיחותא כדי להגיע אל השמחה:

ָהיּו  ׁשֶ ַהְמֻפְרָסִמים  דֹוִלים  ַהּגְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ּכָ נֹוֲהִגין  ָהיּו  ֶ ּשׁ ַמה  ָהִעְנָין  "ְוֶזהּו 

עֹוִשים  ְוָהיּו  ָחִנים,  ּדְ ּבַ מֹו  ּכְ ָהיּו  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ָלֶהם  ָהָיה  ֹרב  י  ּפִ ַעל  ׁשֶ ָיֵמינּו  ּבְ

ָבר  י ֵאין ּדָ ִביל ִשְמָחה, ּכִ ׁשְ ְמֻפְרָסם. ְוַהּכֹל ּבִ טּות ּכַ ל ִמיֵני ְצחֹוק ּוׁשְ ְלָפִנים ּכָ

ים. ּוִמּגֶֹדל  דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ָכל ַהּסְ ּמּוָבא ּבְ מֹו ָהַעְצבּות, ּכַ יק ַלֲעבֹוַדת ה' ּכְ ַמּזִ
ִלְהיֹות  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ּוָממֹון  ְוֶנֶפׁש  גּוף  ּבְ ה  ַהּזֶ ר  ַהּמַ לּות  ַהּגָ ְוָצרֹות  ְמִריַרת 

ְיָקאטז.  טּוָתא ּדַ ׁשְ י ִאם ַעל ְיֵדי ִמיֵלי ּדִ ִשְמָחה ּכִ ּבְ

ים  דֹוׁשִ ִאים ַוֲאמֹוָרִאים ַהּקְ ּנָ ָהיּו נֹוֲהִגים ַהּתַ ְבִדיחּוָתא ׁשֶ ִחיַנת ִמיֵלי ּדִ ְוֶזה ּבְ

ִמיֵלי  ֵהם  ׁשֶ ְבִדיחּוָתא  ּדִ ִמיֵלי  ְיֵדי  ַעל  ְלִשְמָחה  ָלֹבא  ֵדי  ּכְ ּמּוד  ַהּלִ ֹקֶדם 

טז. ומוסיף רבי נתן שם: "כי איתא בדברי רבנו זכרונו לברכה בכמה מקומות כמה אזהרות גדולות 

שצריך האדם להרגיל את עצמו להיות בשמחה תמיד. ואיתא בדבריו הקדושים שאי אפשר להיות 

במילי  עצמן  את  ומשמחין  כשוטה  עצמן  שעושין  דייקא,  דשטותא  מילי  ידי  על  אם  כי  בשמחה 

דשטותא, כי מחמת שטבע האדם נמשך אחר העצבות מאוד, כי כל אדם מלא יסורים ויגונות כידוע 

ועיקר השמחה אי  לכל אחד ואחד. על כן צריכין להכריח את עצמו בכל הכוחות להיות בשמחה. 

אפשר להיות כי אם על ידי מילי דשטותא, כמו ששמעתי מפיו זכרונו לברכה שאמר בזה הלשון "סע 

האט א פנים אז מע קען מער ניט פרייליך זיין נאר מיט נאריש מאכין זיך". וכן דיבר עוד מזה כמה 

פעמים".
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ַרב  ף מז,) ׁשֶ ְקָרא ּדַ דֹוׁש (ַוּיִ ּזַֹהר ַהּקָ תּוב ּבַ ּכָ ֶ ִחיַנת ַמה ּשׁ ְיָקא. ְוֶזהּו ּבְ טּוָתא ּדַ ׁשְ ּדִ

טּוָתא".  ׁשְ ִמיֵלי ּדִ ְרָקא ּדְ א ּפִ ר ָקֵמי ַחְבַרּיָ ַהְמנֹוָנא ָסָבא ֲהָוה ְמַסּדֵ

היכלי התמורות מחליפים את היראה הקדושה ביראה 
המביאה לעצבות, וצריך להפוך היגון והאנחה לשמחה

ואמנם לא זו בלבד שהסטרא אחרא דרכה להגביר את העצבות בליבו של האדם 

כשהיא מזכירה לו את כל עוונותיו ואת כל צרותיו ובעיותיו, אלא יש לה כח נוסף 

שנקרא 'היכלי התמורות', כח המחליף וממיר את היראה הקדושה והיקרה שהיא 

יראת העונש ביראה פגומה המביאה לידי עצבות:

ִנְקָרִאים  ְוֵחילֹוָתיו  ֶצר ָהָרע  ַהּיֵ ּכֹחֹות  ֵהם  ִלּפֹות ׁשֶ ְוַהּקְ ְטָרא ָאֳחָרא  י ַהסִּ "ּכִ

ֲחִליִפין ּוְמִמיִרין  ּמַ מּורֹות, ׁשֶ ל ּכָֹחם ָהַרע הּוא ַעל ְיֵדי ּתְ ּכָ מּורֹות, ׁשֶ ֵהיְכֵלי ַהּתְ

ְבִחיַנת "הֹוי ָהאֹוְמִרים ָלַרע טֹוב ְוַלּטֹוב ַרע ָשִמים  ַרע, ּבִ טֹוב ְוטֹוב ּבְ ַרע ּבְ

ְתָיֵרא  ּמִ ְדֶמה לֹו ׁשֶ ּנִ ׁשֶ ְעָיה ה) וכו'. וֲאִפּלּו ּכְ ְך ְוכּו'" (ְיׁשַ ְך ְלאֹור ְואֹור ְלֹחׁשֶ ֹחׁשֶ

ְרָאה ִהיא טֹוָבה ְוכּו', ַאְך ֲאִפּלּו ִיְרָאה  ּזֹאת ַהּיִ ֶ הּו, ּשׁ ּלֹא ַיֲעִניׁשֵ ַרְך ׁשֶ ֵמה' ִיְתּבָ

ְרּכֹו ְלָהִביא ֶאת  ּדַ ֶ ּשׁ הּוא ַמה  ּוְלַהֲחִליף, ׁשֶ ָבר ְלָהִמיר  ּדָ ַעל  ֶרְך ַהּבַ ּדֶ טֹוָבה 

ְרִחיֵקהּו  ּמַ ׁשֶ ַעד  ֹזאת,  ִיְרָאה  ֵמֲחַמת  ְוַעְצבּות  חֹוָרה  ׁשְ ָמָרה  ִליֵדי  ָהָאָדם 
ֵני ָאָדם" (ליקו"ה ברכת הודאה ו'). ה ּבְ ַכּמָ ה ּבְ דּוַע ֶנַגע ַהּזֶ ּיָ ַרְך ַעל ְיֵדי ֶזה, ּכַ ֵמה' ִיְתּבָ

רבי נתן ממשיך ומבאר עוד, כי על ידי העצבות האדם אינו יכול ליישב את דעתו 

מהי התכלית מכל עניני העולם הזה, ולכן הוא שוקע בתאוות ממון המכלה את 

חייו לריק:

ָכל ֵעת ַמה הּוא עֹוֶשה  ְעּתֹו ֵהיֵטב ֵהיֵטב ּבְ ב ּדַ ֵ ָהָאָדם ָצִריְך ְלַיּשׁ ָלל ׁשֶ "ַהּכְ

ָהעֹוָלם  ִעְסֵקי  ל  ִמּכָ ְכִלית  ַהּתַ ּוָמה  סֹופֹו,  ְהֶיה  ּיִ ּוַמה  ָהעֹוֵבר,  ָהעֹוָלם  ֶזה  ּבְ

ה  ר ַהְמִניָעה ִמּזֶ ְנָיָנא), ְוִעּקַ ִלּקּוֵטי ּתִ ּבְ ִסיָמן י'  ֹבָאר ּבְ ּמְ מֹו ׁשֶ ֲאוֹוָתיו ְוכּו' (ּכְ ל ּתַ ה ּוִמּכָ ַהּזֶ

ל ָאָדם ָמֵלא ַעְצבּות ּוְדָאגֹות ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה, ֵהן  ּכָ ֲחַמת ׁשֶ ּמֵ ִהיא ָהַעְצבּות, ׁשֶ

ְצִרי  י אֹוי ִלי ִמּיִ ִנים ְוכּו', ּוִבְפָרט ֵמִרּבּוי ֲעוֹונֹוָתיו, ּכִ ּדּול ּבָ ַער ּגִ ְרָנָסה ּוִמּצַ ֵמַהּפַ

ָהֲעוֹונֹות  ַעְצבּות ַעל  ׁשֶ ִסְפֵרי מּוָסר  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ י  ּפִ ְוַאף ַעל  ִמּיֹוְצִרי,  ִלי  אֹוי 
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ֶזה ַעד  ַעְצבּות ּכָ ִרים ּבְ ּבְ מּורֹות ִמְתּגַ ָבר ְוֵהיְכֵלי ַהּתְ ַעל ּדָ הּוא טֹוב, ֲאָבל ַהּבַ

יֹוֵתר.  ַרְך ּבְ ְרִחיקֹו ַעל ְיֵדי ֶזה ֵמה' ִיְתּבָ ּמַ ׁשֶ

ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ְתׁשּוָבה  ּבִ חֹוֵזר  ָהָיה  ִאם  טֹוב  ָהָיה  ָהֲעוֹונֹות  ַעל  ָאָגה  ַהּדְ י  ּכִ

ְוָיׁשּוב  ְלַגְמֵרי  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ִעְסֵקי  ל  ּכָ ִליְך  ַיׁשְ ֵמָהֲעוֹונֹות  ַחד  ַהּפַ ִרּבּוי  ּמֵ ׁשֶ

ׁשּוָבה ַעל  ֲעֵלי ּתְ ה ּבַ ּמָ ָבר ִנְמְצאּו ּכַ ר ּכְ ֲאׁשֶ ַרְך, ּכַ ֵלָמה ַלה' ִיְתּבָ ְתׁשּוָבה ׁשְ ּבִ

ְתׁשּוָבה. ֲאָבל ֹרב  בּו ּבִ י ָהֲעֵברֹות ְוׁשָ ַחד ָעְנׁשֵ ם ְמִריַרת ּפַ מּו ֶאל ִלּבָ ּשָ ְיֵדי ׁשֶ

יֹוֵתר ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ָהַעְצבּות ֲאִפּלּו  דֹורֹות ֵאּלּו ִמְתַרֲחִקים ּבְ ְפָרט ּבְ ָהעֹוָלם ּבִ

ְעּתֹו  ִבין ּדַ מּורֹות ַמֲחִליִפין ָהֱאֶמת ּוְמַעְרּבְ ִחיַנת ֵהיְכֵלי ַהּתְ י ּבְ ל ֲעוֹונֹות, ּכִ ׁשֶ

ְקָוה  ִאּלּו ֵאין לֹו עֹוד ּתִ ִלּבֹו, ּכְ ִחיַנת ֵיאּוׁש ּבְ לֹום ּבְ ְכִניס ַחס ְוׁשָ ּמַ ְמֹאד, ׁשֶ

בֹון  ִעּצָ ִחיַנת "ּבְ ּבְ ְרָנָסה,  ַהּפַ ָעָליו ַעְצבּות  יר  ּוַמְגּבִ ָיָמיו,  ר  ׁשֶ ּנֶ ּכַ ׁש  ְלִהְתַחּדֵ
ִדירֹות ָנאֹות ּוִבְכֵלי  ְגדֹולֹות ּבְ יתֹו ּבִ ֲאַות ָממֹון ּוְלַהְנִהיג ּבֵ ה", ְוִרּבּוי ּתַ ּתֹאֲכֶלּנָ
ה'  ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ה, ַעד ׁשֶ יִטין ַהּכֹל יֹוֵתר ִמּכֹחֹו ַהְרּבֵ ֶסף ְוָזָהב ְוַתְכׁשִ ִית ּוְכֵלי ּכֶ ּבַ

ה  ַמְרּבֶ ְנָכִסים  ה  "ַמְרּבֶ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ לֹו,  יק  ַמְסּפִ ֵאינֹו  לֹו  יַע  ּפִ ַמׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ

ין  ים ּבֵ ֶזה ִחּלּוִקים ַרּבִ חּוָקה ְוכּו'. ְוֵיׁש ּבָ ְרָנָסָתם ּדְ ה ּפַ ַהְרּבֵ ָאָגה", ּוִבְפָרט ׁשֶ ּדְ

עּור, ְוֶזה  ִלי ׁשִ ם ְמֵלִאים ַעְצבּות ּוְדָאגֹות ִויגֹונֹות ּבְ ֻכּלָ ם ּכְ ֵני ָאָדם, ֲאָבל ֻרּבָ ּבְ

ֶזה  ם ַמה ֵהם עֹוִשים ּבְ ְעּתָ ב ּדַ ֵ י ַעל ְיֵדי ֶזה ֵאין ְיכֹוִלים ְלַיּשׁ יֹוֵתר, ּכִ יק ּבְ ַמּזִ

"ל" (ליקו"ה ברכת הודאה ו'). ָהעֹוָלם ְוַכּנַ

ועל כך מבאר רבי נתן כי על האדם להשתמש עם יראת העונש באופן שתביא 

את האדם לשמחה ולא ח"ו להיפך:

ל ַרק ְלטֹוָבה ְולֹא  ְראֹות ַהּטֹובֹות ְצִריִכין ְלַקּבֵ י ֲאִפּלּו ִיְרַאת ָהֹעֶנׁש ְוָכל ַהּיִ "ּכִ

ְרָאה  ַהּיִ ְיֵדי  ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ַלה'  ְלִהְתָקֵרב  ים",  ְלַחּיִ "ִיְרַאת ה'  ְבִחיַנת  ּבִ ְלָרָעה, 

ִיְרַאת  ְיֵדי  ַעל  ְיָקא  ּדַ ׁשֶ לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְלִהְתַרֵחק  ְולֹא  הּוא  ׁשֶ ָמקֹום  ל  ִמּכָ

ְרָאה  ַהּיִ ְיֵדי  ַעל  ְיָקא  ּדַ ׁשֶ ְרָעָדה",  ּבִ "ְוִגילּו  ְבִחיַנת  ּבִ ְלִשְמָחה,  ָיבֹוא  ָהֹעֶנׁש 

ְיָקא ָיבֹוא ְלִשְמָחה  דֹוִלים ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ַעל ְיֵדי ֶזה ּדַ ים ַהּגְ ְוָהְרָעָדה ֵמֳעָנׁשִ

ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ יִקים,  ְלַצּדִ ּוְמֹקָרב  ִיְשָרֵאל  ְכַלל  ּבִ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  הּוא  ׁשֶ ַעל 
ק  ְוִיְתַחּזֵ יִקים  ּדִ ַהּצַ ֹכַח  ּבְ ִיְבַטח  ְוַגם ִאם  ים.  ֳעָנׁשִ ְוִרְבבֹות  ֵצל ֵמֲאָלִפים  ִיּנָ
ְלטֹוָבה,  ַהּכֹל  ְך  ְוִיְתַהּפֵ טֹוב  ַאֲחִריתֹו  ִיְהֶיה  אי  ַוּדַ ּבְ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְמָחה,  ּשִ ּבַ
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ַעל  כ"ב  ִסיָמן  ּבְ ֹבָאר  ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ּמּוָבא  ּכַ ִלְזֻכּיֹות,  ִכין  ִנְתַהּפְ ֲעוֹונֹות  ְבִחיַנת  ּבִ

ׁש ֲעֹון ִיְשָרֵאל ְוֵאיֶנּנּו ְוכּו'".  ּיֹום ַההּוא ְיֻבּקַ סּוק "ּבַ ּפָ

ולא זו בלבד, אלא שכנגד היכלי התמורות הרוצים להפוך ולהמיר את היראה 

הקדושה בעצבות ומרה שחורה, על האדם להתגבר ולהפוך ולהמיר זאת לטובה, 

מה'  רחוק  שהוא  רואה  שהוא  ככל  שדוקא  לשמחה,  והאנחה  היגון  את  ולהפוך 

יתברך תתגבר ותגדל שמחתו יותר, בכך שעל אף ריחוקו הגדול הוא זוכה לקיים 

מצוות רבות, וכפי שמבאר זאת רבי נתן במתק לשונו:

"ָששֹון  סּוק  ּפָ ַעל  ֹבָאר  ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ְבִחיַנת  ּבִ ְלטֹוָבה,  ַהּכֹל  ְוָיִמיר  ֲהֹפְך  ּיַ "ׁשֶ

ְיָקא ַלֲחֹטף  ִריִכין ּדַ ּצְ ְנָיָנא), ׁשֶ ִלּקּוֵטי ּתִ ִסיָמן כג ּבְ יגּו ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה" (ּבְ ְוִשְמָחה ַיּשִ

מּורֹות  ִחיַנת ֵהיְכֵלי ַהּתְ רֹוִצים ּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ גֹון ַוֲאָנָחה ְלָהְפכֹו ְלִשְמָחה, ׁשֶ ַהּיָ

פֹות,  ְוַהְמֻזּיָ כֹות  ַהְמֻהּפָ ְסָברֹוֵתיֶהם  ְיֵדי  לֹום ַעל  ְוׁשָ ּוְלַרֲחקֹו ַחס  ִליכֹו  ְלַהׁשְ

ְך  ל ּכָ מֹוִני ּכָ ָרחֹוק ּכָ א ֶזהּו ּתֶֹקף ִשְמָחִתי, ׁשֶ ַרּבָ י ַאּדְ ַיֲהֹפְך ַהּכֹל ְלטֹוָבה, ּכִ

ָכל יֹום  ִציִצית ּבְ ׁש ּבְ י ֵכן ֲאִני ִמְתַלּבֵ ַנְפׁשֹו, ַאף ַעל ּפִ ּיֹוֵדַע ּבְ מֹו ׁשֶ ְך ּכְ ל ּכָ ּכָ
ַדאי ֶנֶגד  ּלֹו ּכְ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ר ֵאין ּכָ ְקֶוה ְוכּו' ְונֹוֵתן ְצָדָקה ְוכּו', ֲאׁשֶ ְוהֹוֵלְך ַלּמִ
יֵקי ֱאֶמת  ָכה ְלִהְתָקֵרב ְלַצּדִ ּזָ ֶ ְפָרט ַמה ּשׁ ל ֵאיֶזה ִמְצָוה, ּבִ ה ַאַחת ׁשֶ אֹור ְנֻקּדָ

ְוכּו'.

ַעל  ֲאִפּלּו  ְשָרֵאל,  ִמּיִ ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ָהְיָתה  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ׁשֶ ַתְבנּו  ּכָ ּוְכָבר 

ם  ֵ ּשׁ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ הּוא,  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ י  ּכִ ְוכּו',  רּוִעים  ּגְ ּבַ ׁשֶ רּוַע  ַהּגָ

ִציִצית,  ף ּבְ ְתַעטֵּ ּמִ ּבֶֹקר ׁשֶ גֹון ּבַ ֵאיֶזה ִמְצָוה, ּכְ ִיְשָרֵאל ִנְקָרא ָעָליו, ְועֹוֵסק ּבְ

אֹוָתּה  ַעד  ָעָליו  ָעַבר  ׁשֶ ְוכּו'  ִרחּוקֹו  ֹעֶצם  ִמּתֹוְך  ַנְפׁשֹו  ַח  ְלַשּמֵ ֹכחֹו  ּבְ ֵיׁש 

ֶרַגע ֹזאת  ה ּבְ י ֵכן ֲאִני זֹוֶכה ַעּתָ ה ַאף ַעל ּפִ ל ֵאּלֶ י ֲהלֹא ַאַחר ּכָ ָעה, ּכִ ָ ַהּשׁ

י ִאם ֹזאת ַהּתֹוָרה  י ּכִ ּנִ ֵאר ִמּמֶ ָ ל סֹוף לֹא ִיּשׁ ּסֹוף ּכָ ִציִצית, ׁשֶ ף ּבְ ְלִהְתַעטֵּ
לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ְפָרט  ּבִ ְשָרֵאל  ִמּיִ ֶאָחד  ְוָכל  יֹום.  ָכל  ּבְ חֹוֵטף  ֲאִני  ׁשֶ ְצֹות  ְוַהּמִ
ים, ָיכֹול ְלָהִבין ֵמָרחֹוק ֹעֶצם נֹוָראֹות  ְסָפִרים ְקדֹוׁשִ ל ּבִ ּכֵ ֵריַח ּתֹוָרה ּוִמְסּתַ

ה ִהְפִליגּו ַרּבֹוֵתינּו  ה ְוַכּמָ ּמָ גֹון ִציִצית ּכַ ל ִמְצָוה, ּכְ ל ּכָ ִנְפָלאֹות ְקדֹוׁשֹות ׁשֶ

ים ְוכּו',  ְגָמָרא ּוִמְדָרׁשִ ּמּוָבא ּבִ מֹו ׁשֶ ְזכּות ִמְצַות ִציִצית ּכְ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבִ

ְצוֹות.  ָכל ַהּמִ ְוֵכן ּבְ
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עֹוָלה ַעד ֵאין סֹוף  ְצָוה ׁשֶ יר ֶאת ַעְצמֹו ֹעֶצם ַמֲעַלת ַהּמִ ן ָצִריְך ְלַהְזּכִ ְוַעל ּכֵ

ָבר  ַעל ּדָ ְטָרא ָאֳחָרא ְוַהּבַ ְרצּו ַהסִּ ּיִ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ה ַעד ׁשֶ ֶזה ַהְרּבֵ ַח ַנְפׁשֹו ּבָ ּוְלַשּמֵ

א ַעל ְיֵדי  ַרּבָ ֲאגֹוָתיו ְוכּו', ַאּדְ ָגָמיו ְוִרּבּוי ּדַ ה ֵמִרּבּוי ּפְ ַעְצבּות ַהְרּבֵ לֹו ּבְ ְלַבְלּבְ

ִציִצית,  ף ּבְ י ֵכן ֲאִני ִמְתַעטֵּ י ַאף ַעל ּפִ יֹוֵתר ְויֹוֵתר ּכִ ח ַנְפׁשֹו ּבְ ל ֶזה ְיַשּמַ ּכָ

ֲאִני  ה  ַעּתָ ָעִשיִתי  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ַאַחר  ָאֹנִכי  ם  ּגַ ׁשֶ ַחְסּדֹו  ָעֵלינּו  ַבר  ּגָ ה  ְוַכּמָ
יִצית ְוכּו'.  אֹור ַהּצִ ָמִתי ּבְ י ְורּוִחי ְוִנׁשְ ף ַנְפׁשִ ְתַעטֵּ ִציִצית, ְוֵכן ּתִ ף ּבְ ִמְתַעטֵּ
ִשְמָחה  ק ּבְ ר ְלָבֵאר ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַעד ֵהיָכן הּוא ָצִריְך ְלִהְתַחּזֵ ְוִאי ֶאְפׁשָ

הּוא" (ליקו"ה ברכת הודאה ו'). ָכל ָמקֹום ׁשֶ ָכל ֵעת ֵמָחָדׁש ּבְ ּבְ

להתחזק  שהוא  מקום  בכל  אחד  כל  יכול  ידה  שעל  נפלאה  עצה  היא  זו  עצה 

בשמחה עצומה, שהרי אפילו הפחות שבפחותים זוכה לקיים כמה מצוות בכל יום. 

ולא רק זאת, אלא על ידי שהאדם יתרגל לשמוח בשמחה זאת מובטח לו שיזכה 

לכל טוב וימחלו לו כל עוונותיו, וכפי שמבאר רבי נתן:

ַח ֶאת  ָעָשה ּוְמַשּמֵ ֶ ָעָשה ַמה ּשׁ י ׁשֶ ְשְרֵאִלי ַאף ַעל ּפִ ר ִאיׁש ַהּיִ ּבֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ "ּכְ

ַוֲאָנָחה  גֹון  ַהּיָ ל  ּכָ ְך  ּוְמַהּפֵ ֲעַדִין,  ַעְצמֹו  ּבְ ּמֹוֵצא  ׁשֶ טֹוָבה  ה  ֻקּדָ ַהּנְ ּבְ ַעְצמֹו 

ֶזה  ּכָ ֻרָחק  ּמְ ׁשֶ ְוֶחְדָוִתי  ִשְמָחִתי  ר  ִעּקַ ֶזהּו  א,  ַרּבָ ַאּדְ אֹוֵמר,  ׁשֶ ְלִשְמָחה, 

ַמע  ֲעַמִים ׁשְ ּפַ ָכל יֹום  ּבְ י ֵכן לֹוַמר  ּפִ ה זֹוֶכה ַאף ַעל  ֵאּלֶ ּכָ ָעָשה ַמֲעִשים  ׁשֶ

ִלְשֹמַח  ִלי  ָראּוי  ן  ּכֵ ם  ּגַ ְלַבד  ָלֶזה  א  ֶאּלָ זֹוֶכה  ָהִייִתי  ְוִאם לֹא  ְוכּו',  ִיְשָרֵאל 

ין  ה ִמְצוֹות ִציִצית ּוְתִפּלִ ה ְוַכּמָ ֲאִני זֹוֶכה עֹוד ְלַכּמָ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ י, ִמּכָ ל ְיֵמי ַחּיָ ּכָ

ֲאִני  ְוִאם  יֹום.  ָכל  ּבְ ִמין  ְמַקּיְ ִיְשָרֵאל  ּבְ ׁשֶ חּוִתים  ַהּפְ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ִמְצוֹות  ָאר  ּוׁשְ

חּוט  ַרְך, ַוֲעַדִין לֹא ָיָצאִתי ֵמֹחל ֶאל ַהּקֶֹדׁש ֲאִפּלּו ּכְ ם ִיְתּבָ ֵ ֲעַדִין ָרחֹוק ֵמַהּשׁ
ְכַלל  ּבִ י ֵכן ֲאִני  ּפִ ַאף ַעל  יֹוֵתר, ׁשֶ ּבְ ר ִשְמָחִתי  א, ֶזהּו ִעּקַ ַרּבָ ֲעָרה, ַאּדְ ַהּשַ

ה ְוכּו'. ֻסּכָ ב ּבְ ּפּוִרים ְויֹוׁשֵ יֹום ַהּכִ ה ּבְ ֶפַסח ּוִמְתַעּנֶ ה ּבְ ִיְשָרֵאל ְואֹוֵכל ַמּצָ

חֹוָרה, הּוא  ׁשְ ּוָמָרה  ַעְצבּות  ּבֹו  ַמְכִניס  יֵליּה  ּדִ ְוַכת  ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ֶ ּשׁ ְוָכל ַמה 

ע  ִלּגַ ה  ִיְזּכֶ מֹוִני  ּכָ ֻרָחק  ּמְ ׁשֶ ִשְמָחִתי  ר  ִעּקַ ֶזהּו  א,  ַרּבָ ַאּדְ י  ּכִ יֹוֵתר,  ּבְ ָשֵמַח 

ִשְמָחִתי  יֹוֵתר  ּבְ ָרחֹוק  ֲאִני  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ה,  ֵאּלֶ ּכָ ְונֹוָרִאים  ים  ְקדֹוׁשִ ְדָבִרים  ּבִ

ִציִצית  ה  ֵאּלֶ ּכָ ְונֹוָרִאים  ים  ְקדֹוׁשִ ִלְדָבִרים  זֹוֶכה  ֲאִני  ם  ּגַ ׁשֶ יֹוֵתר,  ּבְ דֹוָלה  ּגְ

הּוא ְוֵיׁש לֹו  ל ׁשֶ ׁש לֹו ֹמַח ּכָ ּיֵ י ִמי ׁשֶ ת ְויֹום טֹוב ְוכּו' ְוכּו', ּכִ ּבָ ין ְוׁשַ ּוְתִפּלִ

ּגֶֹדל  ְלִהְתנֹוֵצץ לֹו ֵמָרחֹוק  ָיכֹול  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ּוְבתֹוָרתֹו  ה'  ּבַ ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה 
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ָכל יֹום, ֲאִפּלּו  ם ּבְ ָאנּו זֹוִכין ְלַקּיֵ ל ִמְצָוה ּוִמְצָוה ׁשֶ ת ּכָ ַ ַמֲעַלת ִיְקַרת ְקֻדּשׁ
ֲעַמִים,  ָכל יֹום ּפַ מֹו ּבְ ָאנּו זֹוִכין ְלַיֵחד ׁשְ ֶ חּוִתים, ּוִבְפָרט ַמה ּשׁ ּפְ ּבַ חּות ׁשֶ ַהּפָ
ה' ֱאלִֹקים ֱאֶמת ָיִחיד ַקְדמֹון ּבֹוֵרא  ָאנּו זֹוִכין ְלַהֲאִמין ּבַ ר ַהּכֹל, ׁשֶ הּו ִעּקַ ּזֶ ׁשֶ

רּוְך הּוא  יּה, ּבָ א ִמיּנֵ א ְוֵלית ְלֵעּלָ ּלָ א ִמן ּכֻ ל עֹוָלִמים ֶאָחד ָיִחיד ּוְמֻיָחד ְלֵעּלָ ּכָ

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד,  מֹו ּתָ ּוְמֹבָרְך ׁשְ

ְלָכל  ה  ִיְזּכֶ אי  ַוּדַ ּבְ ַהּזֹאת,  ְמָחה  ּשִ ּבַ ְוִלְשֹמַח  ַעְצמֹו  יל  ְלַהְרּגִ ּזֹוֶכה  ׁשֶ ּוְלִמי 
גֹון ַוֲאָנָחה ְלִשְמָחה  ְך ַהּיָ ַהּפֵ ּמְ ִחיַנת ׁשֶ י ֶזהּו ּבְ ל ֲעוֹונֹוָתיו, ּכִ ֲחלּו לֹו ּכָ טּוב ְוִיּמָ
דֹול ְלַמְעָלה,  ְמָחה. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶשה ִיחּוד ּגָ ֵלמּות ַהּשִ ר ׁשְ הּו ִעּקַ ּזֶ "ל, ׁשֶ ּנַ ּכַ

ִדיָחא  דֹול ְלַמְעָלה ַעל ְיֵדי ּבְ ֲעֶשה ִיחּוד ּגָ ּנַ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשֶ ָאַמר ַרּבֵ מֹו ׁשֶ ּכְ

ָהַעְצבּות  ר  ּבֵ ּוְמׁשַ ַעְצמֹו  ֶאת  ַח  ְמַשּמֵ ְשְרֵאִלי  ַהּיִ ִאיׁש  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  יּה,  ְעּתֵ ּדַ

כֹו ְלִשְמָחה"יז (ליקו"ה פריה ורביה ג'). ּוְמַהּפְ

רבי נתן מוסיף, כי שמחה זו היא עיקר השיר והשבח והשמחה של ה' יתברך, 

כשהאדם מתגבר דוקא מתוך היגון והאנחה ומתחזק בשמחה גדולה:

ל ִחּיּוָתם ְוִקּיּוָמם,  י ֶזה ּכָ ִשְמָחה ּכִ יָרה ּבְ ְלָאִכים ְלַמְעָלה אֹוְמִרים ׁשִ ל ַהּמַ "ּכָ

ְלָאִכים  ְקָרא ְמדֹור ַהּמַ ּנִ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשֶ ַתב ֲאדֹוֵננּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ

ה  ּמָ ּכַ ל  ׁשֶ ִקְטרּוָגם  ל  ּכָ ֲאָבל  ְוכּו'.  ְמָחה  ְוַהּשִ חֹוק  ַהּשְ ם  ׁשֵ ַעל  ָחִקים  ׁשְ

י  ּכִ ְוכּו',  ֱאנֹוׁש  ָמה  אֹוְמִרים  ׁשֶ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ָהָאָדם  ַעל  הּוא  ַמְלָאִכים 

ֵלא  ּמָ ע ָבֶזה ָהעֹוָלם ׁשֶ ּקָ ׁשֻ ּמְ ִשְמָחה, ֵמֲחַמת ׁשֶ יָרה ּבְ ֵאין ָראּוי לֹו לֹוַמר ׁשִ

א  ַרּבָ ַאּדְ ִרים ּבֹו. ֲאָבל ֵאיָנם יֹוְדִעים ׁשֶ ֵהם ַעְצבּות ְוכּו' ְוֵהם ִמְתּגָ ֲאוֹות ׁשֶ ּתַ

ה  ְמָחה ִמּזֶ עֹוָלה ַהּשִ ׁשֶ ַרְך, ּכְ ל ה' ִיְתּבָ ְמָחה ׁשֶ ַבח ְוַהּשִ ֶ יר ְוַהּשׁ ִ ר ַהּשׁ ֶזה ִעּקַ
יִקים  ּדִ ֹכַח ַהּצַ ִרים ּבְ ּבְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ֵלא ַעְצבּות ָיגֹון ַוֲאָנָחה, ּכְ ּמָ ה ׁשֶ ָהעֹוַלם ָהֲעִשּיָ

ְיָקא ְלָששֹון ְוִשְמָחה"יח (ליקו"ה ברכת הודאה ו'). ִכים ָיגֹון ַוֲאָנָחה ּדַ ּוְמַהּפְ

יז. ומוסיף רבי נתן שם: "ועל ידי זה מבררין ומעלין כל הניצוצות מעמקי הקליפות שנפלו לשם על 

ידי פגם הברית, כי עיקר נפילתם הוא לבחינת יגון ואנחה. וכשזוכה להפך היגון ואנחה לשמחה, על 

ידי זה מעלה כל הנפשות והניצוצות שנדחו לשם ומחזירם לתוך הקדושה, שהוא השמחה כנ"ל".

יח. ובמקום אחר כתב עוד בענין זה (פריה ורביה הלכה ג' אות ח'): "אין עצבות לפני המקום ברוך הוא, 

ולמעלה למעלה שם עיקר השמחה בעצם, כמו שכתוב "הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו". אבל ה' 

יתברך רצה להיטיב ולהגדיל השמחה ביותר, שזה עיקר הטוב והתענוג האמתי כשזוכין לשמוח בו 
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כככככככככאאאאאאאאאככככככככאאאאאאאאכאכאפורים  - מאמר א'

בחלקנו  לשמוח  חיילים,  ונגביר  אומץ  נאזור  הקדושים,  הפורים  ימי  בפרוס 

וגורלנו, שזכינו להיות עם סגולתו ותפארתו של ה' יתברך, ולקיים את מצוותיו, 

ובכך נכניע את קליפת המן עמלק ונעלה את השכינה מן הגלות.

יתברך, בבחינת "ישמח ישראל בעשיו וכו'", על כן ברא את כל העולמות מראש ועד סוף כדי שיכירו 

בכבודו יתברך, ועל ידי שיכירו בו מעולם התחתון השפל הזה שבשבילו נברא הכל, על ידי זה תגדל 

ידי שתעלה השמחה ממקומות הרחוקים, מעולם השפל הזה שבשבילו  ויותר, על  השמחה ביותר 

הרחוקים  ממקומות  השמחה  שתעלה  ידי  על  ויותר,  ביותר  השמחה  תגדל  זה  ידי  על  הכל,  נברא 

מעולם העשיה שיש שם אחיזת היגון ואנחה, היינו בחינה הנ"ל שעיקר הגדלת השמחה ביותר הוא 

כשמהפכין היגון ואנחה לשמחה. ועל כן ברא את כל העולמות עד עולם השפל הזה שבו אחיזת היגון 

ואנחה, וכשזוכין להכיר אותו יתברך בזה העולם ולשמוח בו בזה העולם השפל והמגושם, בבחינת 

"ישמח ישראל בעשיו", אזי השמחה גדולה מאוד מאוד גם אצלו יתברך, בבחינת "ישמח ה' במעשיו", 

'במעשיו' דייקא, כי עיקר הגדלת השמחה הוא כשעולה השמחה מזה העולם העשיה הגשמי שיש בו 

אחיזת היגון ואנחה, כי זה עיקר שלימות וגדולת השמחה כשמהפכין יגון ואנחה לשמחה".
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