
ְמָחה. ִּבְתִחַּלת ַהָּפָרָׁשה, ְּבָפָרַׁשת ַהִּבּכּוִרים,  ְׁשֵני ְּפסּוִקים ָאנּו מֹוְצִאים ְּבָפָרָׁשֵתנּו, ֶׁשעֹוְסִקים ְּבִמַּדת ַהּׂשִ
ֶנֱאַמר "ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל־ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ָנַתן־ְלָך ה' ֱאֹלֶקיָך", ּוַבֶהְמֵׁשְך ֶנֱאַמר "ּוָבאּו ָעֶליָך ָּכל־ַהְּקָללֹות ָהֵאֶּלה... 
ַּתַחת ֲאֶׁשר ֹלא־ָעַבְדָּת ֶאת־ה' ֱאֹלֶקיָך ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמרֹב ּכֹל". ְוִלּמּוד ָּגדֹול ֵיׁש ָּכאן ִּבְׁשֵני ְּפסּוִקים 
ֵאּלּו, ֶׁשֵּכן ִּבְׁשֵניֶהם ֶנֶאְמָרה ֵּתַבת 'ָּכל', ֶאָּלא ֶׁשְּבעֹוד ְּבָפָרַׁשת ִּבּכּוִרים ָׂשֵמַח ָהָאָדם ְּבֶחְלקֹו ֶׁשּלֹו, ְוהּוא 
ָׂשֵמַח ְּבָכל־ַהּטֹוב ֶׁשָּנַתן לֹו ה', ּוְכִפי ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחַז"ל "ֵאין טֹוב ֶאָּלא ּתֹוָרה"; ֲהֵרי ֶׁשַּבֶהְמֵׁשְך ְמֻדָּבר ַעל ִמי 
ֶׁשֹּלא ָעַבד ֶאת־ה' ְּבִׂשְמָחה ַלְמרֹות ֶׁשָהָיה לֹו 'רֹב ּכֹל', אּוָלם ֲעַדִין ֹלא ָהָיה ְׂשַבע ָרצֹון ְוֹלא ָׂשֵמַח ְּבֶחְלקֹו, 
ְוַכֲאֶׁשר הּוא ָׁשרּוי ְּבַעְצבּות ּוְבחֶֹסר ִסּפּוק, הּוא ָּבא ִליֵדי ֲעֵבָרה, ְוסֹופֹו ֶׁשָּבאֹות ָעָליו ָּכל ַהְּקָללֹות ָהֵאֶּלה, 
ַרְחָמָנא ִלְּצַלן. ּוְכֵעין ֶזה ֵּפַרׁש ַרִּבי ִאיָתָמר ִמּקֹוְנְסִקיָוִלי ַּבַעל "ִמְׁשֶמֶרת ִאיָתָמר": ֵאיָמַתי ָראּוי לֹו ָלָאָדם 

ִלְׂשמַֹח? "ְוָׂשַמְחָּת" – ְּבָׁשָעה ֶׁשַּמֲאִמין ֶׁשָּכל־ַמה ְּדָעֵביד ַרְחָמָנא, ְלַטב ֲעִביד, "ְּבָכל־ַהּטֹוב". 
ָהַרִּבי ר' זּוָׁשא ֵמֲאִנּפֹוִלי ִהְסִּביר ֶאת ַהָּפסּוק ִּבְתִהִּלים: "ַהּזְֹרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרָּנה ִיְקצֹרּו, ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה 
נֵֹׂשא ֶמֶׁשְך־ַהָּזַרע, ּבֹא ָיבֹוא ְבִרָּנה נֵֹׂשא ֲאֻלּמָֹתיו", ּוֵבֵאר ָּכְך: ֶיְׁשָנן ְׁשֵּתי ְּדָרִכים ַּבֲעבֹוַדת ה'. ֵיׁש ֶׁשעֹוְבִדים 
ִכיָנה, ְוָתִמיד הֹוְלִכים ְּבַהְרָּגָׁשה ֶׁשל ְּכֵבדּות ְוָיגֹון, ְוַהּכֹל  אֹותֹו ִמּתֹוְך ְּבִכי ְוִדְמָעה, ִמּתֹוְך ַצַער ַעל ָּגלּות ַהּׁשְ
ַנֲעֶׂשה ִמּתֹוְך ִיְרַאת ָׁשַמִים ּוַפַחד ֵמֲעֵבָרה. ּוְלֻעַּמת זֹאת, ֵיׁש ֶּדֶרְך נֹוֶסֶפת ֶׁשל ֲעבֹוַדת ה', ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה 
ֶאת־ְרצֹונֹו  ְוַלֲעׂשֹות  ֶאת־ּבֹוְראֹו  ַלֲעבֹד  ָׂשֵמַח  ָהָאָדם  ַּכֲאֶׁשר  ָהרּוַח,  ְוִהְתרֹוְממּות  ְּדֵבקּות  ִמּתֹוְך  ְוִגיָלה, 
ְּבִהְתַלֲהבּות ּוְבֵחֶׁשק. ִהְמִׁשיְך ַרִּבי זּוָׁשא ְוָאַמר: ָּכל־ִמי ֶׁשהֹוֵלְך ִּבְׁשֵּתי ְּדָרִכים ֵאּלּו, ֵאין ָסֵפק ֶׁשְּיַקֵּבל ָׂשָכר 
ָּגדֹול ַעל ֲעבֹוַדת ה', ַעל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוַעל ֲעִׂשַּית ַהִּמְצֹות ֶׁשעֹוֶׂשה, ֵּבין ִאם ֶזה ִמּתֹוְך ִיְרָאה ָוַפַחד, ּוֵבין 
ָכר ֶׁשל ָהָאָדם ֶׁשהֹוֵלְך ִּבְׁשֵּתי ְּדָרִכים ֵאּלּו  ִאם ֶזה ִמּתֹוְך ַאֲהָבה ְוִׂשְמָחה. אּוָלם ֶהְבֵּדל ָּגדֹול ֵיׁש ְּבגֶֹדל ַהּׂשָ
ַּבֲעבֹוַדת ה'. ָהִראׁשֹון, ֶׁשָעַבד ֶאת־ַהּבֹוֵרא ִמּתֹוְך ְּבִכי ְוִדְמָעה, ָעָליו ֶנֱאַמר ְּבָפסּוק ֶזה: "ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה 
נֵֹׂשא ֶמֶׁשְך־ַהָּזַרע", ֶאת־ְׂשָכרֹו ְיַקֵּבל ַרק ְּכִמי ֶׁשּמֹוֵׁשְך ֶאת־ַהֶּזַרע, ְּכֶאָחד ֶׁשַּמֲחִזיק ְזָרִעים ְקַטִּנים ְּבָיָדיו 
ְוהּוא ְמַקֵּבל ָׂשָכר ָקָטן ַעל־ֲעבֹוָדתֹו ֶׁשָעָׂשה, ְויֹוֵתר ֹלא ְמַקֵּבל ֵמֵעֶבר ְלָכְך. ְלֻעָּמתֹו, ָהָאָדם ֶׁשָעַבד ֶאת־ה' 
ִמּתֹוְך ִׁשְמָחה ְוִהְתַלֲהבּות, ַעל ָאָדם ָּכֶזה אֹוֵמר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ַּבָּפסּוק: "ּבֹא ָיבֹוא ְבִרָּנה נֵֹׂשא ֲאֻלּמָֹתיו", ָאָדם 
ֶׁשהֹוֵלְך ְּבִרָּנה ּוְבִׂשְמָחה ְוָכְך עֹוֵבד הּוא ֶאת־ה', הּוא נֹוֵׂשא ֲאֻלּמֹות ֶׁשֵהן ֲחִבילֹות ְּגדֹולֹות ּוְמֵלאֹות ְּבָׂשָכר 

ָּגדֹול ְלֵאין ֲערְֹך, ִּכְתמּוָרה ַעל ֲעבֹוָדתֹו ַהְּגדֹוָלה ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה ְוִגיָלה. 
ַמּדּוַע ּכֹה ָּגדֹול ָעְנׁשֹו ֶׁשל־ִמי ֶׁשֵאינֹו עֹוֵבד ֶאת ה' ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב, ַעד ֶׁשהּוא ֶנֱעַנׁש ְּבצ"ח ְקָללֹות 
ַהּמּוָבאֹות ַּבָּפָרָׁשה? ְמָבֵאר ַּבַעל "ְּפֵני יֹוֵסף" ֶאת־ַהָּדָבר, ַעל־ִּפי ַהּמּוָבא ְּבֵׁשם ַהְּגָר"א ִמּוִיְלָנא ְלַחֵּלק ֵּבין 
ׂשֹון הּוא ַעל־ָּדָבר ֶׁשְּכָבר ֵאַרע ְוָהָיה, ְוַהִׂשְמָחה ִהיא ַעל־ֵׁשם ֶהָעִתיד, ֶׁשהּוא יֹוֵׁשב  ָׂשׂשֹון ְלִׂשְמָחה, ֶׁשַהּׂשָ
ּוְמַצֶּפה ּובֹוֵטַח ִלְקַראת ֶהָעִתיד ַהּטֹוב, ְוָלֵכן ֶנֱאַמר "ָיִׂשיׂשּו ְוִיְׂשְמחּו ְּבָך ָּכל־ְמַבְקֶׁשיָך", ְּדַהְינּו ָּכל ְמַבְקֵׁשי 
ֹלא־ָעַבְדָּת  ֲאֶׁשר  "ַּתַחת  ַּבָּפסּוק  ָּכאן  ְמֻדָּיק  ְוָלֵכן  ַעל־ֶהָעִתיד.  ִיְׂשְמחּו  ְוַגם  ַעל־ֶהָעָבר  ָׂשִׂשים  ִיְהיּו  ה' 
ְּדַהְינּו ִמּתֹוְך הֹוָדָיה ַעל־ֶהָעָבר, אּוָלם  ִיָּתֵכן ֶׁשָעַבְדָּת אֹותֹו ִמּתֹוְך ָׂשׂשֹון,  ִּכי  ְּבִׂשְמָחה",  ֶאת־ה' ֱאֹלֶקיָך 
ֹלא ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה ִלְקַראת ֶהָעִתיד, ְוֵיׁש ָּכאן ֵאפֹוא חֶֹסר ִּבָּטחֹון ֶוֱאמּוָנה ַּבה', ֶׁשֵּכן ִאּלּו ָהָיה ַּבַעל ֱאמּוָנה 
ׂשֹון, ְוָהָיה ָסמּוְך ּוָבטּוַח ַּבָּקָּב"ה ֶׁשִּיְגמֹל ִעּמֹו  ְמָחה ְוֹלא ַרק ְלַדְרַּגת ַהּׂשָ ּוִבָּטחֹון, ָהָיה ַמִּגיַע ְלַדְרַּגת ַהּׂשִ
ֲחָסִדים טֹוִבים. ּוִמְּפֵני ָּכְך ֶנֱאַמר ְּבִבּכּוִרים: "ְוָׂשַמְחָּת ְּבָכל־ַהּטֹוב" ִּבְלׁשֹון ִׂשְמָחה ְוֹלא ִּבְלׁשֹון ָׂשׂשֹון, ִמְּפֵני 
ֶׁשֶאת־ַהִּבּכּוִרים ֲהֵרי ַמְפִריִׁשים ַּבֵּפרֹות ָהִראׁשֹוִנים, עֹוד ְּבֶטֶרם ָּגְדלּו ָּכל־ַהֵּפרֹות ָּכָראּוי, ּוְכָבר ָאז ָׂשֵמַח 
ּוָבטּוַח  ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָסמּוְך  ֶדה,  ַהּׂשָ ְיבּול  ָּכל  ֵיֵצא  ֵּכיַצד  יֹוֵדַע  ֶׁשֵאינֹו  ַאף־ַעל־ִּפי  ַלָּקָּב"ה,  ָהָאָדם ּומֹוֶדה 
ַּבָּקָּב"ה ֶׁשֵּייִטיב ִעּמֹו ָּתִמיד. ְוָלֵכן ֶנֱאַמר: "ְוַצִּדיִקים ִיְׂשְמחּו ַיַעְלצּו ִלְפֵני ֱאֹלִקים ְוָיִׂשיׂשּו ְבִׂשְמָחה", ְּדַהְינּו 
ְמָחה, ְוִיְׂשְמחּו ַעל־ֵׁשם ֶהָעִתיד ְּבאֹוָתּה ִמָּדה ֶׁשָהיּו ָׂשִׂשים ְּבהֹוָדָיה ַעל־ֶהָעָבר.   ׂשֹון ַּבּׂשִ ֶׁשַּיְכִניסּו ֶאת־ַהּׂשָ
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ְּכִפי  ם",  ַהּׁשֵ ַּבֲעבֹוַדת  ָּגדֹול  ִעָּקר  ִהיא  ְמָחה  "ַהּׂשִ
ָּכַתב  ְוֵכן  ְיָׁשִרים",  ִּב"ְמִסַּלת  ָהַרְמַח"ל  ֶׁשּכֹוֵתב 
ְיסֹוד  ֶׁשִּתּקּון  ה",  ְקֻדּׁשָ ְּב"ַׁשֲעֵרי  ִויַטאל  ַחִּיים  ַרִּבי 
ָלַדַעת  ְּבֶחְלקֹו,  ַהְּתִדיִרית  ְמָחה  ַהּׂשִ ִהיא  ֶהָעָפר, 
ַמִים הּוא ַרק ְלטֹוָבה, ְוֵיׁש  ַּנֲעֶׂשה ִמן־ַהּׁשָ ֶׁשָּכל־ַמה־ּׁשֶ
ְמָחה ַּבֲעבֹוַדת  ָלָאָדם ְלָזֵרז ֶאת־ַעְצמֹו ְּבַתְכִלית ַהּׂשִ
ִלְמִניַעת  ּגֹוֶרֶמת  ֶׁשָהַעְצבּות  ְוָכַתב  ְוהֹוִסיף  קֹונֹו, 
ְמָחה  ַהּׂשִ ְוִאּלּו  ַהּתֹוָרה,  ֵעֶסק  ּוִבּטּול  ָהֲעבֹוָדה 
ֲחַז"ל  ַּבה'.  ְלִהְתַּדֵּבק  ְוַאֲהָבה  ֵחֶׁשק־ֵלב  מֹוִסיָפה 
ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶׁשֵאין  ְוָאְמרּו  ְמָחה,  ַהּׂשִ ִּבְׁשַבח  ִהְפִליגּו 
מּוָבא  ְוֵכן  ֶׁשל־ִמְצָוה,  ִׂשְמָחה  ִמּתֹוְך  ֶאָּלא  ׁשֹוָרה 
ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשָּכל ֲעבֹוָדה ֶׁשָהָאָדם עֹוֵבד ֶאת־ה', 
ָצִריְך ֶׁשִּתְהֶיה ְּבִׂשְמַחת ַהֵּלב, ּוְבָכְך ִּתְהֶיה ָהֲעבֹוָדה 
ְמָחה ֶׁשִּיְׂשַמח ָאָדם  ְׁשֵלָמה. ָהַרְמַּב"ם ּכֹוֵתב, ֶׁש"ַהּׂשִ
ַּבֲעִׂשַּיית ַהִּמְצָוה ּוְבַאֲהַבת ָהֵאל ֶׁשִּצּוָה ָּבֶהן, ֲעבֹוָדה 
ָראּוי  זֹו,  ְמָחה  ִמּׂשִ ַעְצמֹו  ַהּמֹוֵנַע  ְוָכל  ִהיא,  ְּגדֹוָלה 
ֹלא־ָעַבְדָּת  'ֲאֶׁשר  ַּתַחת  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִמֶּמּנּו,  ְלִהָּפַרע 
ַהֲחִסידּות,  ְּבתֹוַרת  ְּבִׂשְמָחה'".  ֱאֹלֶקיָך  ֶאת־ה' 
ַהֲחׁשּוִבים  ֵמֶעְקרֹונֹוֶתיָה  ְלֶאָחד  ְמָחה  ַהּׂשִ ֶנְחֶׁשֶבת 
ְוָהְפָכה ְלִסַּמן ֶהֵּכר ֶׁשָּלה. ַרִּבי ַאֲהרֹן ַהָּגדֹול ִמַּקְרִלין 
ְמָחה  ְוַהּׂשִ ֲעֵבָרה,  ֵאיָנּה  ָאְמָנם  ֶׁשָהַעְצבּות  ָאַמר, 
ֶׁשָהַעְצבּות  ְלָמקֹום  אּוָלם  ִמְצָוה,  ֵאיָנּה  ֵמִאיָדְך 
ּתּוַכל  ֹלא  ֲעֵבָרה  ׁשּום  ֶאת־ָהָאָדם,  ְלָהִביא  ְיכֹוָלה 
ַּגם  ְלָהִביאֹו,  ְיכֹוָלה  ְמָחה  ֶׁשַהּׂשִ ּוְלָמקֹום  ְלָהִביאֹו, 
ִמְצָוה ָּגדֹול ֹלא ְּתִביֶאּנּו. ְוִהְתַּבֵּטא ַּפַעם, ִּכי ָּכל ְיהּוִדי 
ֶׁשֵאינֹו ְּבִׂשְמָחה ַרק ַעל ֶׁשָּזָכה ִלְהיֹות ְיהּוִדי, ֲהֵריהּו 
ְּכפּוי טֹוָבה ְּכַלֵּפי ַמְעָלה, ְוִסָּמן הּוא לֹו ֶׁשִּמָּיָמיו ֹלא 
ִהְׁשִמיַע ְלַעְצמֹו ִּבְרַּכת 'ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי'... ְוַרִּבי ָנָתן 
ְמָחה ִהיא ֵחֶלק  יְדלֹוְבָצא ָהָיה אֹוֵמר, ֶׁשַהּׂשִ ָּדִוד ִמּׁשִ
ם, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ִעְבדּו ֶאת־ה' ְּבִׂשְמָחה". ֵמֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
י־ָתבֹוא ּכִ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ִׂשְמָחה  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ְמָחה זֹוִכים  "ִּכי ְבִׂשְמָחה ֵתֵצאּו" - ַעל־ְיֵדי ַהּׂשִ
ָלֵצאת ִמָּכל־ַהָּצרֹות ּוְלַהְמִּתיק ַהִּדיִנים 

ְוָכל־ַהִּקְטרּוִגים. ְוֵכן ִנְרַמז ַּבָּפסּוק 
יגּו ְוָנסּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה"  "ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ַיּׂשִ

ְמָחה, ְמִניִסים ֶאת־ַהְמַקְטְרִגים  ַעל־ְיֵדי ַהּׂשִ
ּוַמְבִריִחים ֶאת־ַהָּיגֹון ְוָהֲאָנָחה.

)רבי משה לייב מסאסוב(

ַּתְדִּפיס
ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ִמּדֹות ִטיׁש"

ם  ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ

ִעם ַהְּמדֹוִרים ַהְּקבּוִעים 

ְוָהֲאהּוִבים



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ְּבַבת־ַאַחת.  הּוְפָרה  ֻּכּלֹו,  ַהְּכָפר  ַעל־ְּפֵני  ְנסּוָכה  ֶׁשָהְיָתה  ְלָוה  ַהּׁשַ
ַּפְרסֹות ַהּסּוִסים ִנְׁשְמעּו ְלֵמָרחֹוק, ִׁשְקׁשּוק אֹוַפֵּני ָהֲעָגלֹות ֶהֱחִרידּו 
ְּבֶבָהָלה.  ֶאת־ֵעיֵניֶהם  ָנְׂשאּו  ֻּכָּלם  ְוַהַּכְפִרִּיים  ְוַהּדּוִמָּיה,  ֶקט  ַהּׁשֶ ֶאת 
ְלֶנֶגד ֵעיֵניֶהם ִהְתַּגְּלָתה ֲחבּוַרת רֹוְכִבים, ֲאֶׁשר ִהְדִהירּו ֶאת־סּוֵסיֶהם 
ְּבַפֲאֵתי  ֵּביֵניֶהם.  ֶׁשָּנְסָעה  ְמפֶֹאֶרת  ֶמְרָּכָבה  ַעל  ְּבסֹוְכָכם  ָהַאִּביִרים 
ִנְׁשְמָעה  ּוִמִּפיֶהם  ֵמרּוָצם,  ֶאת  ְּבַבת־ַאַחת  ַהּסּוִסים  ָעְצרּו  ַהְּכָפר 
ִנְׁשַמע  ַהְקִׁשיבּו"!  "ַהְקִׁשיבּו,  ֶאת־ֲעִציָרָתם.  ֶׁשִּסְּמָנה  ָרָמה  ְצִניָפה 
קֹולֹו ֶׁשל ַהָּכרֹוז ַהַּמְלכּוִתי ֶׁשָעַמד ַעל ַמְדֵרגֹות ַהֶּמְרָּכָבה, ְותֹוְך ְזַמן 
ַהַּמְלכּוִתית.  ַההֹוָדָעה  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ַהְּכָפר  ְּבֵני  ָּכל  ִהְתַאְּספּו  ָקָצר 
ְלָכל־ִמי  ִיְקרֹות־ֵעֶרְך,  ּוְתׁשּורֹות  ְּפָרִסים  ְלַהְקִציב  ֶהְחִליט  "ַהֶּמֶלְך 
ֶׁשִּיְתַאֵּמץ ְלַהְגִּדיל ֶאת ְּתפּוַקת ַהֶּמֶׁשק ְוַהְיבּול ֶׁשּלֹו, ְוַיְגִּדיל ְּבָכְך ֶאת 
ַהַהְכָנסֹות ַלְּמִדיָנה ֻּכָּלּה". ֻּכָּלם ִהִּביטּו ֶזה ַעל־ֶזה ְּבחֶֹסר ֲהָבָנה, ְוַהָּכרֹוז 
ֶׁשֵהִבין ִּכי ְלָפָניו עֹוְמִדים ִאָּכִרים ִנְבָעִרים, ֵהֵחל ְלַהְסִּביר ִּבְפרֹוְטרֹוט 
"ִּכי  ִּבְמִתינּות,  ְוָאַמר  ָּפַתח  ָלֶכם",  "ַּכָּידּוַע  ֶׁשל־ַהֶּמֶלְך.  ֶאת־ַּבָּקָׁשתֹו 
ַאְרֵצנּו ַהְּגדֹוָלה ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלִהְתַקֵּים ְלֹלא ַהְזָרַמת ַמְׁשַאִּבים ֵמאֹוַצר 
ַהְּמלּוָכה. אּוָלם ַּגם אֹוָצר ֶזה ֵאינֹו ִּבְלִּתי ֻמְגָּבל, ְוֵיׁש ִלְדאֹג ָּכל־ָהֵעת 
ִלְכָסִפים ַרִּבים, ְּכֵדי ְלַכְלֵּכל ֶאת־ַההֹוָצאֹות ָהַרּבֹות ֶׁשל ֵּבית ַהְּמלּוָכה 
ְוַהְּמִדיָנה ֻּכָּלּה. ֵחֶלק ָחׁשּוב ְוָגדֹול ֵמַהְכָנסֹות ֵאּלּו, ְמֻבָּסס ַעל ֲעבֹודֹות 
ּוֵמַהַהְכָנסֹות  ַּבְּמִדיָנה,  ַהְּכָפִרים  ְּבֵני  ֶׁשל  ַהֶּמֶׁשק  ְוִתְצרֶֹכת  ֶדה  ַהּׂשָ
ֶׁשל ְמִכיַרת ַהָּמזֹון ְוַהְיבּול ֶׁשָּלֶכם, ִמְתַּפְרְנִסים ָּכל ְּבֵני ַהְּמִדיָנה ַיַחד 
ּוְלַהֲעִׁשיר  ַהַהְכָנסֹות  ֶאת  ְלַהְגִּדיל  ְמַבֵּקׁש  ֶׁשַהֶּמֶלְך  ּוִמֵּכיָון  ִעָּמֶכם. 
ּוְלִהְׁשַּתֵּדל  ְלִהְתַאֵּמץ  ֵאפֹוא  ִמֶּכם  ְמַבֵּקׁש  הּוא  ַהְּמלּוָכה,  ֶאת־ֻקַּפת 
ַהִּיּצּור  ֶקֶצב  ֶאת  ּוְלַהְגִּדיל  ַעד־ּכֹה,  ְרִגיִלים  ֱהִייֶתם  ּׁשֶ ִמַּמה  יֹוֵתר 
ְוַהְּתפּוָקה ֶׁשָּלֶכם". ֶהְסֵּבָריו ַהְּברּוִרים ִנְקְלטּו ַהַּפַעם ְּבָאְזֵני ַהַּכְפִרִּים, 
"ֵאיזֹו  ְלָהִבין.  ֲעַדִין  ִהְתַקּשּׁו  ְּבֶמֶרץ, אּוָלם  ִנְעְנעּו ֶאת רֹאָׁשם  ְוַהָּללּו 
ְוָאַמר:  ַנֲעָנה  ֶׁשל־ַהֶּמֶלְך  ּוְׁשִליחֹו  ָׁשֲאלּו,  ַעל־ָּכְך"?  ְנַקֵּבל  ְּתמּוָרה 
ַעל־ ָׂשָכר  ָלֶכם  ַמֲעִניק  ָהָיה  ֹלא  ַהֶּמֶלְך  ִאּלּו  ֶׁשַּגם  ּדֹוַמִני  "ֵראִׁשית, 

ַהֶּמֶלְך  ֶׁשֵּכן  זֹאת.  ַלֲעׂשֹות  ְזכּות  ְלַעְצְמֶכם  רֹוִאים  ֱהִייֶתם  ְּדִריָׁשתֹו, 
הּוא ַּכָּידּוַע ֶמֶלְך ֶחֶסד, ְוהּוא ָאהּוב ַעל־ָּכל ֶאְזְרֵחי ַהְּמִדיָנה, ְוַכִּנְרֶאה ַּגם 
ַאֶּתם ְמַחְּבִבים אֹותֹו ּוַמֲעִריִצים ֶאת־ְׁשמֹו. אּוָלם, ׂשֹוֵנא ַמָּתנֹות הּוא 
ַהֶּמֶלְך, ְוֵאינֹו ָחֵפץ ָחִליָלה ְּבַמְּתנֹות ִחָּנם. ַהְבָטָחתֹו ְנתּוָנה ָלֶכם ֵאפֹוא, 
ְוַיְׁשִקיַע ֶאת־ָּכל־ּכֹחֹוָתיו  ַהֶּמֶלְך,  ְּכַלֵּפי  ֶׁשּיֹוִכיַח ֶאת־ַאֲהָבתֹו  ֶׁשָּכל־ִמי 
ְלַהְגָּדַלת ַהִּיּצּור, ָיבֹוא ַעל־ְׂשָכרֹו ְּכַיד־ַהֶּמֶלְך". ָּכאן ָעַצר ַהָּכרֹוז ְמַעט, 
ָהֲאִויר  ַלֲחַלל  ְוֵהִטיל  ִהְמִׁשיְך  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ֶאת־ַהֶּמַתח,  ְלַהְגִּביר  ְּכֵדי 
ָכר ַעל־ֶהָעָמל ְוַהִּטְרָחה, ִיְזּכּו אֹוָתם ֶאְזָרִחים  ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה: "ֶאת ַהּׂשָ
ְוִיְזּכּו  ְּבַעְצמֹו,  ֶׁשל־ַהֶּמֶלְך  ִמָּידֹו  ְלַקֵּבל  ַלֶּמֶלְך,  ֶאת־ַאֲהָבָתם  ֶׁשּיֹוִכיחּו 
נֹוְתרּו  ַהַּכְפִרִּיים  ּוְבעֹוד  ִמָּקרֹוב".  ָּפָניו  ְּבִזיו  ְוַלֲחזֹות  ְּבֵהיָכלֹו  ְלַבֵּקר 
ַעל־־סּוֵסיֶהם,  ִּבְמִהירּות  ַהַחָּיִלים  ָעלּו  ְוִנְרָּגִׁשים,  ֲהמּוִמים  עֹוְמִדים 

ְוָיְצאּו ֵמַהְּכָפר ִּבְדָהָרה ְמִהיָרה ֶאל־ַהְּכָפִרים ַהְּסמּוִכים. 
ַהֶּמֶלְך,  ַּבָּקַׁשת  ַעל  ֵּביֵניֶהם  ְוׂשֹוֲחחּו  ַהְּכָפר  ְּבֵני  ָעְמדּו  ֲאֻרָּכה  ָׁשָעה 
ָיַדִים  ֲאֵחִרים  ַרִּבים  ֵהִניפּו  ָהִעְנָין,  ְלטֹוַבת  ְמַצְּדִדים  ֵחֶלק  ּוְבעֹוד 
ְּבֵיאּוׁש ְוָטֲענּו, ִּכי ֵאין ָלֶהם ָּכל ִּתְקָוה ְלַהְצִליַח ְלַמֵּלא ֶאת ְרצֹון ַהֶּמֶלְך, 
ֶׁשֵּכן ַּגם־ָּכְך ֵהם ַמְצִליִחים ְלָהִניב ַרק ְיבּול ַּדל, ּוִמֶּמּנּו ֵהם ְמַפְרְנִסים 
ְּבקִֹׁשי ּוְבדַֹחק ֶאת־ִמְׁשַּפְחָּתם. ֵּבין ָהעֹוְמִדים, ָהָיה ַּכְפִרי ָזֵקן ּוְתׁשּוׁש־

ִנים ּוַבִּזְקָנה, ִּכְמַעט ְוֹלא ָיָצא ַלֲעבֹוָדתֹו  ּכַֹח, ֲאֶׁשר ֵמרֹב ַהְפָלָגתֹו ַּבּׁשָ

ְלֵׁשַמע  ְּבֵעיָניו  ִנַּצת  ִזיק  ֵּביתֹו.  ָּכְתֵלי  ֵּבין  ֶאת־ְזַמּנֹו  ְוֶהֱעִביר  ֶדה,  ַּבּׂשָ
ִּדְבֵרי ַהָּכרֹוז, ּוַמְׂשַאת ַנְפׁשֹו ַהֲחבּוָיה ְּבִמְסְּתֵרי ַנְפׁשֹו, ִלְזּכֹות ִלְראֹות 
ֶאת־ַהֶּמֶלְך ְלֵעת ִזְקנּותֹו ּוְלַקֵּבל ִמָּיָדיו ְּתׁשּוָרה ִמּתֹוְך הֹוָקָרה, ִהִּציָתה 
חֹוֵלם  ָהָיה  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ְמֻחָּדִׁשים.  ּכֹחֹות  ּבֹו  ְוֵהִפיָחה  ִּדְמיֹונֹו  ֶאת 
ֵּכיַצד הּוא יֹוֵצא ִמְּכָפרֹו ַהִּנָּדח, נֹוֵסַע ַעד ִעיר ַהְּמלּוָכה ַהְּגדֹוָלה, ְוָׁשם 
זֹוֶכה ְלִהָּכֵנס ֶאל ַהְּטַרְקִלין ְּפִניָמה, ּוִמְתַמֵּלא ִׂשְמָחה ְוִגיל ַעל ְזִכָּיתֹו 
ִּבְׁשִביִלי",  ָּפז  ִהְזַּדְּמנּות  זֹוִהי  "ַהַּפַעם,  ָהָאהּוב.  ֶאת־ַהֶּמֶלְך  ִלְראֹות 
ִהְרֵהר ַהָּזֵקן ְּבִלּבֹו, "ְלַמֵּמׁש ֶאת ַמְׂשַאת ַנְפִׁשי", אּוָלם הּוא ֹלא ִּגָּלה 
ְלִאיׁש ֶאת ַמְחְׁשבֹוָתיו, ֶׁשֵּכן ָחַׁשׁש ֶׁשָּמא ִיְהֶיה ְלַלַעג ָוֶקֶלס ְּבֵעיֵניֶהם. 
ַעל  ַהְּנעּוִרים  רּוַח  ָנָחה  ֵמֵהיָכן  ֵהִבין  ֹלא  ַהָּמקֹום,  ִמַּכְפִרֵּיי  ֶאָחד  ַאף 
ָהָיה  ִנְדִלים.  ַהִּבְלִּתי  ּכֹחֹוָתיו  ֶאת  ׁשֹוֵאב  הּוא  ּוֵמֵהיָכן  ַהָּזֵקן,  ַהַּכְפִרי 
ְוָחַזר  ָׁשִנים,  ַעְׂשרֹות  ְּבַבת־ַאַחת  ֵמָעָליו  יל  ִהּׁשִ הּוא  ְּכִאּלּו  ִנְרֶאה 
ֲעבֹוָדה,  ְּבׁשּום  ָּבַחל  ֹלא  ַהָּזֵקן  ְואֹון.  ֶמֶרץ  ּוָמֵלא  ָצִעיר  ֶעֶלם  ִלְהיֹות 
ָהֵחל ֵמֲחִריָׁשה ְוִנּכּוׁש ֲעָׂשִבים ׁשֹוִטים, ְוַכֵּלה ִּבְטִחיַנת ִחִּטים ָּבֵרַחִים 

ּוִבְקִטיף ֵּפרֹות ָהִאיָלן, ְוָעַבד ְּבֶמֶרץ ַרב ֶׁשִהְפִליָאה ֶאת־ַהּסֹוְבִבים. 
ְלַאט־ְלַאט ִהְתַּגָּלה סֹודֹו ֶׁשל־ַהָּזֵקן, ְוֻכָּלם ָיְדעּו ַעל ְּתׁשּוָקתֹו ַהִּנְסֶּתֶרת 
ִאם  ָסֵפק  ְוֵהִטילּו  ִּביָכְלּתֹו  ִּפְקְּפקּו  ַרִּבים  אּוָלם  ֶאת־־ַהֶּמֶלְך,  ְלַבֵּקר 
ַיְצִליַח ַלֲעמֹד ַּבְּמִׂשיָמה ַהָּקָׁשה ֶׁשָּנַטל ַעל־ַעְצמֹו. "ֵאין ָסֵפק" ָאְמרּו 
ָיִמים, ִּתְדַעְך ִהְתַלֲהבּותֹו ַהְּגדֹוָלה  ְּבַלַעג, "ִּכי ְּבעֹוד ַּכָּמה  ַהַּסְפָקִנים 
ַּתֲחִזיָתם  אּוָלם  ֵּביתֹו",  ַּבֲחַצר  ַמַעׂש  ְּבֶאֶפס  ִלְרּבֹץ  ׁשּוב  ַיֲחזֹר  ְוהּוא 
ַהּקֹוֶדֶרת ִהְתַּבְּדָתה. ִמּיֹום ְליֹום ָהַלְך ַהָּזֵקן ְוַנֲעָׂשה ָּפִעיל ְוִנְמָרץ יֹוֵתר, 
ַּכֻּמּיֹות  ֶאת  ִלְבּדֹק  ִהִּגיעּו  ַהֶּמֶלְך  ּוְׁשִליֵחי  ָהעֹוָנה  ִהְסַּתְּיָמה  ְוַכֲאֶׁשר 
ַהָּיִחיד  ָהָיה  ַהָּזֵקן  ִּכי  ִהְתָּבֵרר  ָלּה,  ֶׁשָּקְדָמה  ָהעֹוָנה  ְלֻעַּמת  ַהִּיּצּור 
ָעְברּו  ֹלא  ָהַרב.  ִמְרצֹו  ִּבְזכּותֹו  ּוְמֻכָּבד,  ָנֶאה  ְיבּול  ְלָהִפיק  ֶׁשִהְצִליַח 
ָיִמים ְמֻרִּבים, ְוֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ַהָּזֵקן ִהִּגיָעה ַהְזָמָנה ַמְלכּוִתית ְמפֶֹאֶרת, 
ְסכּום  ְּבֵצרּוף  ַהְּמלּוָכה,  ְּבֵבית  ָנקּוב  ְּבמֹוֵעד  ְלהֹוִפיַע  ִהְתַּבֵּקׁש  ָּבּה 
ִנְכָּבד ְלהֹוְצאֹות ְרִכיַׁשת ְּבָגִדים הֹוְלִמים ּוְדֵמי ַהְּנִסיָעה. ָּכל ְּבֵני ַהְּכָפר 
ִלּוּו ֶאת ַהַּכְפִרי ַהָּזֵקן ִּביִציָאתֹו ִמן־ַהְּכָפר, ְוַכֲאֶׁשר ָׁשב ְלַאַחר ֳחָדִׁשים 
ֲאֻרִּכים, ֹלא ָהָיה ִנָּתן ִּכְמַעט ְלַהִּכירֹו. קֹוָמתֹו ְּכִאּלּו ִהְזַּדְּקָפה, ֵעיָניו ָהיּו 
ְמִאירֹות ּוְמַחְּיכֹות, ְוָכל־ֻּכּלֹו ׁשֹוֵפַע ִׂשְמָחה ַוֲעִליצּות ְיֵתָרה. "ַסֵּפר ָלנּו 
ֶאת קֹורֹוֶתיָך", ִּבְקׁשּו ֻּכָּלם, ְוַהָּזֵקן ֶנְעַּתר ְוִסֵּפר ִּבְפרֹוְטרֹוט ֶאת ַמָּסעֹו 

ָהָארְֹך, ּוְבִעָּקר ֶאת ְּפִגיָׁשתֹו ַהְמַרֶּתֶקת ִעם־ַהֶּמֶלְך". 
ֻּכָּלם ִהִּביטּו ּבֹו ְּבֵעיַנִים ְמַקְּנאֹות, ּוְלַבּסֹוף ָׁשֲאלּו: "ֵאיזֹו ַמָּתָנה ִקַּבְלָּת 
ּוְבִזְלזּול: "ֵאיזֹו ֲחִׁשיבּות ֵיׁש ָּכאן  ִהִּביט ָּבֶהם ְּבבּוז  ְוַהָּזֵקן  ֵמַהֶּמֶלְך"? 
ְלֵעֶרְך ַהַּמָּתָנה ְוגֹוַבּה ַהּשִֹׁוי ֶׁשָּלּה? ַהֲאִמינּו ִלי ֶׁשַאף ֹלא ָּבַדְקִּתי ְוֹלא 
ֶׁשָּזִכיִתי  ַהָּדָבר  ֶעֶצם  ִּכי  ֶׁשִּקַּבְלִּתי,  ֶעְרָּכּה ֶׁשל־־ַהַּמָּתָנה  ָחַקְרִּתי ֶאת 
ְלַקֵּבל ַמָּתָנה ִמָּיָדיו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך ָהָאהּוב, ָׁשֶוה ְּבֵעיַני יֹוֵתר ִמָּכל ַּכְסֵּפי 

ָהעֹוָלם, ּוְלָדָבר ֶזה ֵאין ֵעֶרְך ְוׁשִֹוי ְּכָלל ְוָכל הֹון ֹלא ִיְׁשֶוה לֹו". 

ַהִּנְמָׁשל
"ִּתְפֶאֶרת  ַּבַעל  ֵמָרדֹוְמְסק  ַרִּבי ְׁשֹלמֹה  ִמְׁשַּתֵּמׁש  ֶזה,  ִנְפָלא  ְּבָמָׁשל 
ְׁשֹלמֹה", ְּכֵדי ְלָבֵאר ֶאת־ַהָּפסּוק ֶׁשְּבָפָרָׁשֵתנּו: "ְוָׂשַמְחָּת ְּבָכל־ַהּטֹוב 
ְּבָכל־־ַהּטֹוב?  ִלְׂשמַֹח  ַאָּתה  ָצִריְך  ַמּדּוַע  ֱאֹלֶקיָך".  ה'  ָנַתן־ְלָך  ֲאֶׁשר 
ִמְּפֵני "ֲאֶׁשר ָנַתן־ְלָך ה' ֱאֹלֶקיָך", ִמּשּׁום ֶׁשַהָּקָּב"ה ְּבַעְצמֹו הּוא ַהּנֹוֵתן 

ְלָך טֹוָבה זֹו, ְוַכָּמה ָעֶליָך ִלְׂשמַֹח ִמּשּׁום ָּכְך...
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ְמָחה  "ַהּׂשִ ְוָכַתב:  ְמָחה,  ַהּׂשִ ַּבֲחִׁשיבּות  ִהְפִליג  ָהַרְמַּב"ם   •
ֶׁשִּצּוָה  ָהֵאל  ּוְבַאֲהַבת  ַהִּמְצָוה  ַּבֲעִׂשַּית  ָהָאָדם  ֶׁשִּיְׂשַמח 
ְכרּות  ְוָאַמר: "ַהּׁשִ ָּבֶהן, ֲעבֹוָדה ְּגדֹוָלה ִהיא", אּוָלם ִהְזִהיר 
חֹוק ָהַרָּבה ְוַקּלּות ָהרֹאׁש, ֵאיָנּה ִׂשְמָחה ֶאָּלא הֹוֵללּות  ְוַהּׂשְ
ְוֹלא  ְׂשחֹוק  ִמּתֹוְך  ה' ֹלא  ֶאת  ַלֲעבֹד  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ְוִסְכלּות, 

ִמּתֹוְך ַקּלּות רֹאׁש ְוֹלא ִמּתֹוְך ִׁשְכרּות". )הרמב"ם(

ְׂשחֹוק  ַּבַעל  ָאָדם  ְיֵהא  "ֹלא  ֵּדעֹות:  ְּבִהְלכֹות  ָּכַתב  ְוֵכן   •

ּוַמֲהַתּלֹות, ְוֹלא ָעֵצב ְואֹוֵנן, ֶאָּלא ָׂשֵמַח, ְוֹלא ָּפרּוץ ִּבְׂשחֹוק". 
ְוֹלא  ְּדָבִרים  ַּבַעל  ִיְהֶיה  "ֹלא  ֶהָחִסיד:  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָּכַתב  ְוֵכן 
ָאָדם  ַמְרִּגיִלים  רֹאׁש  ְוַקּלּות  ְׂשחֹוק  ִּכי  ְׂשחֹוק,  ְוֹלא  ִהּתּול 
ָעֵצב  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ִּבְׂשחֹוק,  ָּפרּוץ  ִיְהֶיה  ֹלא  ְלִפיָכְך  ְלֶעְרָוה, 
ּוִמְתַאֵּבל, ֶאָּלא ְמַקֵּבל ָּכל־ָאָדם ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות". ּוְכָבר 
ָאְמרּו ַצִּדיִקים, ֶׁשֶהְבֵּדל ַּדק ֵיׁש ֵּבין ִׂשְמָחה ַהֻּמֶּתֶרת ְלֵבין 
ְּבִיּשּׁוב  ְּבַדְעּתֹו  ִלְׁשקֹל  ָהָאָדם  ְוָצִריְך  ָהֲאסּוָרה,  ַהֵּליָצנּות 

ַהַּדַעת, ֶׁשֹּלא ָיבֹוא ָחִליָלה ְלֵליָצנּות ּוְפִריַקת עֹל. 

ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ַהִּמְצֹות,  ַּבֲעִׂשַּית  ִלְׂשמַֹח  ָצִריְך  ְּביֹוֵתר   •
"ִעְבדּו ֶאת־ה' ְּבִׂשְמָחה, ּבֹאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה", ְוִיְתַּפֵּלל ֶאל־ה' 
ֶׁשִּיְׂשַמח  ְמָחה  ַהּׂשִ ָהַרְמַּב"ם:  ָּכַתב  ְוֵכן  ְמָחה.  ַלּׂשִ ֶׁשִּיְזֶּכה 
ֲעבֹוָדה  ָּבֶהן,  ֶׁשִּצּוָה  ָהֵקל  ּוְבַאֲהַבת  ַהִּמְצָוה  ַּבֲעִׂשַּית  ָאָדם 
ה',  ִלְפֵני  ִלְׂשמַֹח  ֶאָּלא  ְוַהָּכבֹוד  ַהְּגֻדָּלה  ְוֵאין  ִהיא.  ְּגדֹוָלה 

ֶׁשֶּנֱאַמר 'ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ְמַפֵּזז ּוְמַכְרֵּכר ִלְפֵני ה''. 

• ְוִאם ָּבָאה ִמְצָוה ְלָיְדָך ֶׁשֹּלא ְּבַכּוָָנה, ִּתְׂשַמח ְוִתֵּתן ֶׁשַבח 
ְוהֹוָדָיה ַלָּקָּב"ה ֶׁשִאָּנה אֹוָתּה ְלָיְדָך ַלֲעׂשֹוָתּה. )ספר חסידים(

ְוֵכן ָצִריְך ִלְׂשמַֹח ְּכֶׁשעֹוְמִדים ְלִהְתַּפֵּלל, ַעל־ָּכְך ֶׁשַאָּתה   •
זֹוֶכה ְלִהְתַּפֵּלל ֵלאֹלִקים ֶׁשֵאין ַּכּיֹוֵצא ּבֹו. )מסילת ישרים(

• ָּכל ָהעֹוֶׂשה ַהִּמְצֹות ְּבִׂשְמָחה, ֶיׁש לֹו ָׂשָכר ֶאֶלף ָידֹות ִמִּמי 
א. )אורחות צדיקים( ֶׁשַהִּמְצֹות ָעָליו ְלַמּׂשָ

• ַּבֲעִׂשַּית ַהְּתׁשּוָבה, ָצִריְך ִלְהיֹות ְּבֵלב ִנְׁשָּבר ְוֹלא ְּבַעְצבּות, 
ְמָחה ְּבֶחֶסד ה' ּוִבָּטחֹון ִּבְמִחיָלתֹו,  ֶאָּלא ְלָצֵרף ָלּה ֶאת ַהּׂשִ

ִּכי ֵלב ִנְׁשָּבר ֵאינֹו ַעְצבּות. )שיחות הר"ן(

• ַאף ַהְּתׁשּוָבה ִהיא ַאַחת ִמִּמְצֹות ַהּתֹוָרה, ְוַאף אֹוָתּה ֵיׁש 
ַלֲעׂשֹות ְּבִׂשְמָחה. )רבי שלמה מראדומסק(

ּגֹוֵרם  ְּבמּוָסר  ָהֵעֶסק  ִּכי  ַהְמֻפְרָסמֹות,  ֵמַהָּטֻעּיֹות   •
ֵמַהְרָּגַׁשת  ָרחֹוק  ַנְפׁשֹו,  ִנְגֵעי  ָּתִמיד  ָהרֹוֶאה  ִּכי  ְלַעְצבּות. 
ַהּמּוָסר  ָהָיה  ִמִּמיר  ְירָֹחם  ַרִּבי  ֵאֶצל  אּוָלם  ְואֶֹׁשר,  ִׂשְמָחה 

ְוָהאֶֹׁשר ְּכרּוִכים ְּבתֹוְך ַחָּייו. )אדם ביקר(

• ִמְצָוה ְלַׂשֵּמַח ָחָתן ְוַכָּלה, אּוָלם ְּכָבר ָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשָאסּור 

ָלָאָדם ֶׁשְּיַמֵּלא ִּפיו ְׂשחֹוק ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֶׁשֶּנֱאַמר 'ָאז ִיָּמֵלא 
ְמָחה  ְׂשחֹוק ִּפינּו'. ִמְּפֵני ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָּתבֹוא ַהְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ַהּׂשִ
ַקּלּות  ִליֵדי  ְלָהִביא  חֹוק  ַהּׂשְ ָעלּול  ַהֶּזה  ּוָבעֹוָלם  ְׁשֵלָמה, 

ְמָחה ִהיא ִעְנָין ְּפִניִמי ֶׁשַּבֵּלב. )השמחה( רֹאׁש, ְוָלֵכן ִעַּקר ַהּׂשִ

• ְּבַׁשָּבתֹות ּוְבמֹוֲעִדים ֵיׁש ְלהֹוִסיף ִׂשְמָחה ְיֵתָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ָּבת עֶֹנג, ָאז ִּתְתַעֵּנג ַעל־ה'", ּוַבּמֹוֲעִדים ֶנֱאַמר  "ְוָקָראָת ַלּׁשַ
"ּוִמּתֹוְך  ַמְימֹוִני:  ְּבַהָּגהֹות  ָּכַתב  ְוֵכן  ְּבַחֶּגָך".  "ְוָׂשַמְחָּת 
ִׂשְמָחה נֹוַח לֹו ִלְלמֹד ּוְלָהִבין ְּבִהְלכֹות ֶרֶגל, ִּכְדַאְמִריָנן ֵאין 
ִכיָנה ׁשֹוָרה ֹלא ִמּתֹוְך ַעְצבּות ְוֹלא ִמּתֹוְך ַעְצלּות ֶאָּלא  ַהּׁשְ

ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה ֶׁשל־ִמְצָוה, ְוֵכן ִלְדַבר ּתֹוָרה". 

ְמָחה ְּבִלּבֹו ֶׁשל־ָהָאָדם, יֹוֶדה ַלָּקָּב"ה  רּוָיה ַהּׂשִ • ְּבֵעת ֶׁשּׁשְ
ֲאֶׁשר ִׂשְּמחֹו, ְוֵיַדע ֶׁשֵאין ֶזה ֶאָּלא ֵמֵעין ַהִׂשְמָחה ָהֲעִתיָדה 
ִלְהיֹות ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ְּכִפי ֶׁשָּכַתב ַהּטּור: "ִמַּדת ַהֲחִסיִדים 
ְּבֵעת  ֵיְדעּוהּו,  ַּדְרֵכיֶהם  ּוְבָכל  ָּתִמיד,  ְלֶנְגָּדם  ם  ַהּׁשֵ ֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר  ַלָּקָּב"ה  ּוְמַׁשְּבִחים  ְמָבְרִכים  יֹוֵתר  ָאז  ִׂשְמָחָתם 
ִׂשְּמָחם, ְויֹאַמר ִּבְלָבבֹו ְּבֵעת ִׂשְמָחתֹו ַוֲהָנָאתֹו, ִאם ָּכְך ִהיא 
ִׂשְמַחת ָהעֹוָלם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִהיא ֶהֶבל, ִּכי ֵיׁש ַאֲחִריָתּה ּתּוָגה 
ַהְּתִמיִדית  ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ִׂשְמַחת  ִּתְהֶיה  ַמה  ִאם־ֵּכן  ָוַצַער, 
ְלָעְבדֹו  ִלּבֹו  ֶׁשַּיֶּטה  ַלָּקָּב"ה  ְוִיְתַּפֵּלל  ּתּוָגה.  ַאֲחֶריָה  ֶׁשֵאין 
עֹוָלם,  ִׂשְמַחת  ְוֶׁשְּיַׂשְּמֶחּנּו  ָׁשֵלם,  ְּבֵלָבב  ְרצֹונֹו  ְוַלֲעׂשֹות 

ִויַזֶּכּנּו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ֵלאֹור ְּבאֹור ְּפֵני ֶמֶלְך ַחִּיים. 

ְמָחה, ַמְצִליַח ָהָאָדם ְּבָכל־ְּדָרָכיו, ְוִלּבֹו ָׂשֵמַח  • ַעל־ְיֵדי ַהּׂשִ
ּוָמֵלא ַאֲהַבת ה', ְוַנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ֵאָליו ְּבִגיל, ּוְמַגִּלים לֹו ָרִזים 
ִנְדַרׁש ַהָּפסּוק: "ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶריָך  ְוֵכן  ְוִחּדּוִׁשים ֶׁשל־ַמְעָלה. 
ָּנרּוָצה ֱהִביַאִני ַהֶּמֶלְך ֲחָדָריו ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָּבְך" - ִּבְתִחָּלה 
ם, ְוהּוא ְּבֶגֶדר ֶׁשל 'ָמְׁשֵכִני',  ה ָהָאָדם ַּבֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ ִמְתַקּׁשֶ
זֹוֶכה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  אּוָלם  ְּבכַֹח,  ֶאת־ַעְצמֹו  ִלְמׁשְֹך  ֶׁשָּצִריְך 
ּוְבִהְתרֹוְממּות  ְּבִׂשְמָחה  ֶאת־ה'  ְועֹוֵבד  ָּנרּוָצה",  ְל"ַאֲחֶריָך 
ים  ֶׁשל־ִמְצָוה, ְוהּוא ָּבא ִליֵדי "ֱהִביַאִני ַהֶּמֶלְך ֲחָדָריו", ַלֲחִמּׁשִ

ַׁשֲעֵרי ִּביָנה, ְוָאז "ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָּבְך". )אורחות צדיקים(

• ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד, ְלִהְתַּגֵּבר ּוְלַהְרִחיק 
ָהַעְצבּות ְוַהָּמָרה ְׁשחָֹרה. )לקוטי מוהר"ן(

• ֵליָצנּות ֲאסּוָרה, חּוץ ִמֵּליָצנּות ֲעבֹוָדה ָזָרה. )מסכת סנהדרין(

ַוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי". ֶׁשֶקר ָראֵׁשי  "ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי   •

ֵּתבֹות ְׂשחֹוק ַקּלּות רֹאׁש, ַוֲאַתֵעָבה - ָצִריְך ְלַתֵעב אֹוָתם 
ִאי־ ִּכי  ָאָהְבִּתי",  "ּתֹוָרְתָך  ֶזה  ְוַעל־ְיֵדי  ֵמֶהם,  ּוְלִהְתַרֵחק 

ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ְׁשֵניֶהם ַיַחד. )החת"ם סופר( 

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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