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  תלמוד בבלי מסכת תענית דף כט/א

בשמחה ממעטין אב שמשנכנס כשם דרב משמיה שילת בר שמואל דרב בריה יהודה רב                אמר

 כך משנכנס אדר מרבין בשמחה

 

 

  ספר נצח ישראל - פרק כג

המתאבלים כל משוש אתה 'שישו שנאמר בנחמתה ורואה זוכה ירושלים על המתאבל              כל

לקבל עומד אין שלם שהוא והדבר הויה, ומקבל שמתהוה הוא שהחסר לך אמרנו כבר                עליה'.

בחבור כן גם ונתבאר מאוד, ברור ענין זה ודבר יתהוה. ואיך זה, קודם שלם הוא כאשר                  הויה,

לראות זוכה שמתאבל ובשביל ירושלים, בשביל חסר הוא והרי ירושלים, על והמתאבל              הזה.

אבל ידוע. זה ודבר ההויה, סבת הוא ההעדר כי ההויה, קבלת אל ראוי הוא החסר כי                  בנחמתה.

יתהוה, לא השלם כי אמרנו וכבר שלם, הוא כאילו הוא והנה ירושלים, על מתאבל שאינו                 מי

 ולכך אין רואה בנחמות ציון. ודבר זה ברור מאד למי שמבין דבר זה.

 

פיו שחוק שימלא לאדם אסור יוחאי, בר שמעון רבי משום יוחנן רבי לא.) (ברכות שם אמר                  ועוד

שחוק ימלא אימתי רינה", ולשונינו פינו שחוק ימלא "אז א) קכו, (תהלים שנאמר הזה,                בעולם

לא שמימיו לקיש, ריש על אמרו (שם). אלה" עם לעשות ה' הגדיל בגוים ש"יאמרו בזמן                 פינו,

  מלא שחוק פיו כי שמעה מן רבי יוחנן רבו.

בשביל הוא פיו שחוק שממלא מה כי פיו, שחוק שימלא ראוי אין הזה בעולם האדם כי זה,                   ביאור

"נתת ח) ד, (תהלים דכתיב בלב, שייך שהוא השמחה כך ולא הגמור. בפעל שהוא                השלימות,

פיו שחוק שימלא אסור אמר ולכך שחוק. לו יש כאשר בפעל, הוא - השחוק אבל בלבי".                  שמחה

  בעולם הזה, כי השחוק, שהוא בפעל לגמרי, ודבר זה אינו ראוי לעולם הזה כלל.

נאמר ואז לעתיד, רק ובפעל. בשלימות אינו שהאדם לפי הזה, בעולם אינו הזאת המדריגה                כי

עם והגדיל לעתיד, יהיה כאשר כי אלה". עם לעשות ה' "הגדיל יאמרו כי פינו", שחוק ימלא                  "אז

שמחה שהוא השחוק, לו אין לכך השלימות. בפעל האדם היה שלא קודם, היה שלא מה                 אלה

בעולם יהיה אז לעתיד רק בפעל, ואינו בלב, השמחה שעיקר לו, היה השמחה רק                בפעל,

 השחוק.

 

 

 ספר ישעיה פרק נ"ה פסוק י"ב

 ִּכי ְבִּשְמָחה ֵתֵצּאו וְבָשלֹום ּתוָבּלון ֶהָהִּרים ְוַהְגָבעֹות ִּיְפְצּחו ִּלְפֵניֶכם ִּרָנה ְוָכל ֲעֵצי ַהָשֶדה ִּיְמֲחּאו ָכף:

 רש"י שם

וצמחם פריים לכם שיתנו - רנה לפניכם יפצחו והגבעות ההרים הגלות. מן - תצאו בשמחה                 כי

 ויהנו ירוננו יושביה':

 

 הר"ר העניך מאלכסנדר

ועקתין הצרות מכל לצאת יוכל בשמחה הוא שהאדם מה השמחה. עם פי' תצאו. בשמחה                כי

 בישין, והבן:

 



 

 

  ספר גבורות השם - פרק מו

כדכתיב צער גורם הפסד וכל שמחה גורם הויה כל כי שמחה, זמני נקראים מועדים שלשה                 ואלו

הוא השמחה לכך לבו, אל ה' ויתעצב ו') (בראשית זה והפך במעשיו ה' ישמח ק"ו)                 (תהלים

הויית הוא בפסח בעולם, הויה דבר יש ורגל רגל שבכל העולם, הויית שכלם הזמנים                באלו

  האביב ובשבועות הוא הקציר ובחג האסיף אסיפתה הוא גם כן תקון התבואה מביא אותה לבית

 שלא יהיה הפסד לה, לכן ראוי שיהיה בהם השמחה כי הזמן שהוא להויה נקרא זמן של שמחה.

 

 

  ספר דרך חיים - פרק ו משנה ז

 הז' בענוה, ודבר זה כבר בארנו כמה פעמים כי הענוה היא סבה ראשונה לתורה, וכמו שהיה

  אצל משה שכל המעלות שהיו למשה לא היו סבה לתורתו רק הענוה.

 וְָיְספּו ֲעָנוִים ַּביהָֹוה ִׂשְמָחה ְוֶאְביֹוֵני ָאָדם ִּבְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ָיִגילּו (ישעיהו כט)

מקבל ועי"ז בשלימות הוא בשמחה הוא האדם כאשר כי גדולה מדה השמחה כי בשמחה,                הח'

שהיא התורה מקבל אין בחסרון הוא אז בצער האדם וכאשר האדם, שלימות שהיא               התורה

שמחה ע"י כ"א התורה היא הזה האלהי שלימות לאדם ראוי אין כי הדבר כלל האדם,                 שלימות

  שהיא שלימות נפשי, וכאשר האדם נפשו בשמחה אז ראוי לקבל נפשו שלימות התורה.

ע"א) ס"ה (עירובין הדר בפרק אמרו וכן צלולה דעתו שתהיה צריך התורה לעומק כי זה                 ובלא

כיומא בדעתו צלול שיהיה שצריך פי' דאסתנא, כיומא צלותא צריכא שמעתא יצחק בר ר"נ                אמר

דעתו האדם כאשר כי ראיה צריך אין זה ודבר ביותר, וצלול זך הוא שהיום צפון רוח בו                   דמנשב

קאי דהוה יהודה לר' אשכח אדא רב ע"ב) ע"ז (שבת המוציא ובפרק יותר, פתוח לבו                 צלולה

לי' אמר הוה דעלמא חללא כל מיני' בעי ואי דעתיה בדיחא דהוה וחזיתי' חמוהי דבי                 אפתחא

  ע"כ. הרי לך כי בדיחת הדעת היא סבה גדולה לתלמוד תורה.

ראוי שאין מפני בשמחה שיהיה צריך שלכך הראשון פירוש נראה בשמחה שאמר מה               אבל

  לקבל מעלת התורה שהיא שלימות נפשי לאדם רק ע"י שמחה שהיא שלימות הנפש.

 

 

  ספר גבורות השם - פרק ז

זה מכשול אליו בא כמוהו, יהיה ולא היה שלא השלימות בתכלית השלם הנביאים כל אדון                 והנה

המורים נא שמעו משה אמר כאשר זה ופירוש בי. האמנתם לא אשר יען כ') (במדבר                 שנאמר

שעשה מאחר כי לו ראוי היה לא זה ודבר כעס, דרך הכל פעמים הצור שהכה מה וכן כעס,                    דרך

  הקדוש ברוך הוא נס ראוי היה לו להתחזק ולהתגבר באמונה בהקדוש ברוך הוא.

אשר וזהו כעס. דרך לעשות לא השמחה לו מתחדש היה באמונה, ומתגבר מתחזק היה                ואם

ברוך בהקדוש באמונתו חזק היה ואם באמונתו, חזק להיות למשה ראוי שהיה האמנתם               לא

זה היה ואז לכעוס, מתפעל היה ולא בשמחה עושה והיה נבדלת מעלה אל נוטה היה                 הוא

מקודש שמו היה ואז יתברך בו האמונה מראים ואהרן משה שהיה ישראל, לעיני               קדושה

  לעיניהם על ידי האמונה.

ואם באמונה. להתחזק לכם היה כלומר להקדישני, בי האמנתם לא אשר יען שאמר               וזהו

 עשיתם זה לא היה לכם לכעוס, כי האמונה מביא לידי שירה ושמחה וכו'.

 


