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דע את שמחתך  013שמחה בהויה בתנועה ובכל פרט
שמחת ההשגה
נתבאר לעיל באריכות שהשמחה בעצם ,הוא התהליך שמגיע לידי סוף טוב .השמחה היא לא באחרית בלבד .אלא השמחה
היא בעצם התהליך המתמשך ,שמגיע לידי אחרית טובה.
בודאי שכל אחד בפשטות מרגיש שהדברים קצת שונים ,שהשמחה היא לכאורה בתוצאה ולא רק בתהליך .ננסה עכשיו לחדד
את הדברים ,מה ההרגשה הפשוטה שהנפשות מרגישות ,מהי האמת ,היכן הסתירות ,והיכן נקודת התרופה.
נקדים לזה ,יש שני כוחות בבריאה ,יש כח שנקרא כוח ההוויה ,ויש כח בבריאה שנקרא כוח התנועה .כוח התנועה מקביל
ליסוד כוח ההשגה ,כמו שהאריך בזה הרב דסלר .יש את עצם הווית הדבר ,ויש את ההשגה שהיא התנועה.
מהי שמחה בהשגה? שלא היה לי והשגתי .נמצא שבכל השגה ,מה שאני שמח במה שיש לי ,הוא לא מתחיל בזה שיש לי.
אלא הוא מתחיל בהכרח מזה שלא היה לי ,ועכשיו יש לי .זה הפתח ,שהוא כולל את התהליך להשגה .השגה כל עניינה ,דבר
שלא היה לי ,ועכשיו זכיתי להשיג אותו .וכשיש לי אותו אני שמח .אם כן במה אני שמח ,במה שלא היה לי ,בתהליך שהביא
מהעדר להשגה ,בעומק בזה אני שמח.
לעומת זאת מהי שמחה בהויה .דבר שהיה לי אותו ,ויש לי אותו ,ואני שמח בו ,זה שמחה בהוויה .אם אדם תופס שמחה במה
שהוא השיג לגמרי ,אז בעצם זה הפך להיות הוויה .רוב בני אדם בשעה שהם משיגים דבר ,במה הם שמחים? במה שיש להם.
שמחה במה שיש ,זו שמחה של הוויה ,זה לא שמחה של השגה.
עכשיו נבין את נקודת הטעות שמורגשת הרבה פעמים בנפשות ,אם נשאל אותו במה אתה שמח ,בזה שלא היה לך ויש לך,
אתה שמח בתהליך ,או אתה שמח במה שיש ,מה אדם יענה על דרך כלל במבט הראשון ,במה אני שמח ,במה שיש .בעצם
הוא מחפש את סוג שמחת ההוויה בהשגה ,ולכן השמחה היא לא שמחה אמיתית.
שמחה של השגה מה ענינה? תהליך .לא היה לי והגיע ,עכשיו אני שמח במה שיש לי .אם אדם מנסה לשמוח בהשגת שמחה
של הוויה ,יש כאן ערוב פרשיות שנו כאן.
אם אדם מנסה לשמוח שמחה של הוויה בהשגה ,שמחה של השגה היא לזמן ,שמחה של הוויה היא מתמדת .הוא מנסה
לשמוח שמחה מתמדת בדבר של השגה .בהתחלה הוא שמח ,ואחרי זה השמחה מפסיקה והוא לא מבין מה קרה .איפה
ההטעיה? הוא מנסה לשמוח שמחה של הוויה ,בשמחה שהיא בעצם של השגה.
]אמנם יש לציין דאכן השמחה השלימה נמצאת בהוויה עצמה .ועל זה נאמר )תהלים צז ,יב( שמחו צדיקים בה' ,שהיא שמחה
רק בבורא העולם .יש דבר אחד שלם ,הבורא יתברך שמו ,זה השמחה השלימה שיש בהוויה .אך עתה דברינו אמורים לדרגת
שמחה פחותה מזה ,שהיא שמחה של השגה[.

תהליך התנועה
מה הם חלקי השמחה ,שמתגלים במערכת שנקראת תנועה .שורשי הדברים בקצרה – הבורא עולם ברא עולם ,שית אלפי
שנין הוי עלמא .זה תהליך .ימות עולם זה תהליך .מי ששמח בבריאה שהקב"ה ברא ,אז הוא שמח בתהליכים .התהליך הוא
מדרגת השמחה של העולם הזה.
בשביל לשמוח בתהליך צריך להבין ,מי שלא מבין שכל המציאות היא תהליך ,לא יכול להיות שיהיה לו שמחה אמיתית
בתהליכים .ילד קטן בשעה שנולד ,הרי הוא לא תופס תהליכים הוא תופס מסקנות .בן אדם קצת גודל ,פתאום הוא רואה
שצריך תהליך ,ברוך ה' יש לו בר מצוה ,צריך להזמין כבר שנה ,שנתיים קודם תפילין .הוא מתחיל לקלוט לאט לאט ,יש
תהליכים ,הדברים לא נעשים בבת אחת .זה תהליך .אבל הוא מקבל הרי את התהליך כולו בדיעבד ,על כן הוא לא מוכן
להסכים אליו .מי שתופס שכל מציאות החיים הם תהליך ,לא תפיסה שכלית בלבד ,אלא הכרתית פנימית .שכל המציאות היא
תהליך ,אזי מתיישב לו המציאות של תהליך בנפש ,כאן יכול להתחיל להיות פתח בתהליך.
הדרך שצריך האדם לתפוס את המבט הזה ,כאשר יש ילד קטן רואה למשל צעצוע ,אז הוא רואה יש כאן כדור ,אז הוא רואה
רק כדור .כאשר אדם יותר מבוגר רואה כדור ,הוא לא רואה רק את הכדור ככדור ,הוא רואה תהליך .הוא מבין שהכדור הזה
נוצר מאיזה שהוא מקום ,הוא מבין שהוא נוצר מאיזה שהוא מקום ,הוא מבין שיש חומרי גלם שנוצרו ,וכן על זה הדרך .ככל
שאדם יותר קטן ,הוא רואה את הנקודה לעצמה .ככל שאדם יותר גדול ,הוא מקבל את ההיקף האמיתי שלה.
בהגדרה שורשית ,יש תפיסה שאדם תופס ,כאשר הוא רואה כדור אז הוא תופס את הכדור לעצמו ,נמצא שהתפיסה שהוא
רואה כדור לעצמו ,והוא תופס אותו לעצמו ,הוא בעצם תופס תפיסה של הוויה במהלך .זה נקרא עומק הקטנות .הוא רואה
בעצם תהליך ,אבל לפי הבנתו הרי אין כאן תהליך ,מה יש כאן? דבר אחד.
בעצם הרי הכדור הוא תהליך ארוך .אדם רואה חלק מאותו תהליך ,ונראה לו שזה כל המציאות ,אם אני רואה פרט אחד ואני
לא משייך אותו למה שהיה לפני ,ולמה שהיה אחרי ,אז מה הוא נתפס אצלי ,כהוויה לעצמה .מה שהאדם תופס דבר אחד,
והוא לא מצרף אותו לדבר שלפניו ,הוא לא מצרף אותו לדבר שלאחריו .אלא הוא תופס אותו כמות שהוא לעצמו .אם הוא
כמות שהוא לעצמו ,אז הוא לא בתפיסת התהליך .אז בהכרח הוא תופס אותו כהויה .זה נקרא עומק הקטנות .זה העומק
שתינוק שמח בכל דבר קטן.
דמיון השמחה
מדוע האדם עצב בעומק ,זה על דרך שנאמר )עירובין ד ,א( אמה עצבה ,צמצום הדבר ,לפי שהוא לא רואה להיכן זה נמשך.
כשהוא לא רואה לזה המשך ,זה מות .מה עיניינו של המות ,הפסקה .הדבר היה ונגמר .לעומת זאת השמחה ענינה המשכה.
בני אדם שמחים על דרך כלל בדברים חדשים .הם שמחים או במסקנה טובה ,או בדברים חדשים .זה ההיפך הגמור משמחה,
שכל עניינה המשכה .לשמוח רק בדבר חדש ,זה מה שהאדם לא שמח באמיתות של הדבר.
ככל שהאדם גודל ,הוא תופס שבכל דבר יש תהליך ,על כן רוב האנשים הרי מחפשים שמחה של הויה ,במעמקי תת ההכרה
של הנפש .והרי אין כאן שמחה של הוויה ,כי יש כאן תהליך ,אם כן מה התוצאה ,אני לא שמח .על כן מתי הוא שמח,
כשהגיעה הנקודה האחרונה ,שם הוא כבר לא רואה את התהליך ,לכן הוא יכול לשמוח.
אך תפיסת אותו אדם ,הוא רואה כאן איזה שהוא סוף יחסי ,בסוף היחסי הזה הוא רואה כאן ,איזה שהיא הוויה .אז הוא שמח.
במצב הזה יתגלה אחריו שלב הבא .מה קורה כשמתגלה אחריו שלב הבא ,מתגלה שזה לא הוויה ,אלא תהליך .אז הנפש
מפסיקה לשמוח .כי מכיוון שבעצם זה שמחה של השגה ותנועה ,וזה לא שמחה של הוויה ,והוא תופס אותה בשמחה של
הוויה ,אז הנפש שלו אינה יכולה לשמוח שם הרבה זמן .כי אין שמה בעצם גילוי של הוויה ,זה שמחה של מדמה .היא לא
קיימת שם באמת ,כי הרי אין כאן הוויה.
זה נקרא בלשון תורה ,שמחת מצוה .שיש לה כמה וכמה פנים ,אחד מהפנים של מצות שמחה זה מה שנאמר )דברים טז ,יד(
ושמחת בחגך בשלשה רגלים .כל רגל זה דבר שהולך הלאה .על דרך שנאמר )בראשית ל ,ל( ויברך ה' אותך לרגלי,
)בראשית לג ,יד( ולרגל המלאכה ,כלומר זה דבר הבא בגלל .הוא ממשיך הלאה ,הוא מגלגל .בגלל ,רגל ,זה אותו שורש.
הדבר ממשיך הלאה .כל רגל יש בה אותיות גל .זה ממשיך להתגלגל .על זה נאמר והשיאנו ה' אלוקינו את ברכת מועדיך,
שהשמחה תמשיך לכל השנה .זה עומק ההגדרה של השמחה .כי אם הרגל היה נגמר כשהוא נגמר ,אז אין כאן שמחה.
השמחה היא שזה הרגליים של כל השנה ,זה התהליך של השנה .שהאדם רואה שכל השנה כולה ,היא מסתובבת מסביב

לתהליך .כל רגל מגלה את הפנים איך להמשיך את התהליך.
קושי ההתמודדות
כיוון שהתהליך לוקח זמן ,רוב בני אדם לא רוצים שמחת תהליך .זה לא רק בגלל הזמן ,שהוא רוצה עכשיו את הדבר ,אלא
הם רוצים שמחה של הוויה .על כן אצל רוב בני אדם כל זמן שהם באמצע סוגיה ,כל זמן שאין את המסקנה אין להם שמחה.
מתי מתגלה השמחה ,כשהם מגיעים לנקודה האחרונה .אך בעומק זה לא נכון .כי התחלה של שלב היא המשך של כל ימות
עולם.
ביתר ביאור ,אדם שרוצה מסקנה ולא רוצה תהליך ,בלשון אחרת הוא לא רוצה התמודדויות .הוא רוצה את המסקנה,
והתהליך הרי מכריח התנגדויות ,ההתנגדויות מכריח התמודדות .זה העומק מה שהנפש רוצה את המסקנה בלי לעבור את
התהליך.
אך באמת ,הששת אלפים שנה שהתרחבו משישה ימים ,הם יצרו סדר של עולם ,שהתהליך מכריח כל הזמן התנגדויות
חדשות .עוד התנגדות חדשה ועוד התנגדות חדשה ,וחוזר חלילה כל הזמן.
העומק מה שאדם רוצה את הדבר עכשיו ,ולא רק להמתין לו לאחר זמן .כי הרי המצבים ישתנו ,וכל מצבים יוצרים תהליך,
כל תהליך מכריח התנגדות.
כאשר בן אדם רוצה לשמוח במסקנה ,להבין מהיכן זה מונח ,הוא רוצה שמחה של הוויה .מה העומק שהוא רוצה שמחה של
הוויה ,הוא רוצה שמחה בלי התנגדויות .הוא רוצה לזכות למה שנאמר )משלי טז ,ז( ברצות ה' דרכי איש ,גם אויביו ישלימו
עימו ,אבל בלי התהליך .הוא רוצה לשמוח לבסוף.
על דרך זה האדם חפץ לזכות למה שנאמר )תהלים קיד ,א( בצאת ישראל ממצרים ,הוא מוכן להשתתף בשמחה של יציאת
מצרים .אבל הוא לא מוכן לעבור את השנים של בני ישראל במצרים.
העולה מדברינו בבירור ,מה שאדם לא שמח בתהליכים ,כי הוא רוצה שמחה בדבר שאין בו התמודדויות.
כח שמחת התהליך
אדם ששמח להתמודד ,יכול להיות שמח בתהליך .ואם הוא הצליח לבסוף וניצח ,אז הוא לא שמח רק במה שהוא ניצח .אלא
הוא שמח בכל התהליך של ההתמודדות ,שהביא לבסוף לידי ניסיון והצלחה בניסיון .הוא השיג את מבוקשו ,עכשיו הוא שמח.
על דרך שנאמר בחז"ל )בבא מציעא לח ,א( אדם רוצה בקב שלו ,יותר מתשעה קבין של חברו .הוא שמח בהתמודדות
שהנפש עברה והצליחה .אבל הוא שמח לא רק מצד הסוף של ההצלחה ,אלא הוא שמח מצד עצם ההתמודדויות.
השמחה שחלה בתנועה ,היא חלה בתנועה מצד ההתמודדות המתמדת ,שאדם חי בה.
כל שמח זה אותם אותיות של חמש .על זה נאמר )שמות יג ,יח( וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים .פירוש אחד ברש"י,
חמושים ,מזוינים .מלשון מלחמה ,כלי זין ,מלחמה .מכאן מבואר שהשמחה היא באה מהמלחמה .במה אני שמח? אני שמח
בתהליך של המלחמה ,שמביא אותי לידי נקודת אחרית טובה .זה בעצם השמחה מצד מדרגת העולם הזה .מצד מדרגת
העולם הזה ,אין שמחה יותר גבוהה.
לקבל שמחה בתענוג ,ותענוג בתהליך ,זה ההסכמה העמוקה בנפש לחיות חיי התמודדות .לשמוח בתהליך ,זה מה שהאדם
שמח בתהליך שמורכב כולו מהתנגדויות והתמודדויות .יש בני אדם ששמחים בהתמודדות ,אז הם שמחים בתהליך .מי שלא
שמח בהתמודדות ,הוא לא שמח בתהליך .הוא שמח בתוצאה.
לפי זה נבין למה לרוב בני אדם אין להם שמחה כאן בעולם .בן אדם לא רוצה מלחמה .על כן אין לאדם שמחה בהתמודדות
ברוב המקרים .מכיוון שמדרגת השמחה שמתגלה כאן בעולם ,זה שמחה מכח התמודדות ,לכן נפשות של רוב בני אדם לא
שמחות.
וירא מנוחה
עתה ננסה להסביר ,למה בני אדם קשה להם עם ההתמודדות .מה העומק בזה .בלשון קצרה מאוד ,כי הם רוצים מנוחה.

מה שהנפש לא מוכנה להתמודד ברוב המקרים ,כי הנפש רוצה מנוחה .כי היא תופסת שאם היא תיכנס לתהליך של מלחמה,
היא איבדה את המנוחה.
רוב בני אדם מבקשים את מנוחת הגוף ולא את מנוחת הנפש .וההתמודדות סותרת להם את מנוחת הגוף .על כן מה בני אדם
עושים ,הם יוצאים שלושה ימים בחופש ,ליסוע לאיזה שהוא מקום .זה בריחה מהמציאות] .יש אופן של מנוחה כזאת ,אך
צריך לדעת האיך הדרך לעשות אותה) ,ונתבאר באריכות בספר דע את מנוחתך([.
יש בני אדם שמחפשים מנוחת הנפש ,וגם שמה ההתמודדות סותרת להם למנוחת הנפש .ולכן גם הם לא רוצים התמודדות.
אך הדרך האמיתית ,הוא כמו שכתוב )בראשית מט ,טו( וירא מנוחה כי טוב ,ויט שכמו לסבול ,ודרשו חז"ל )בראשית רבה צח,
יב( לסבול עולה של תורה ,ההתמודדות היא ברצוא ושוב בנפש .רצוא – התמודדות .שוב – למנוחה.
כשאדם לא קולט את היסוד הזה ,אזי אף שהוא תופס שהנפש צריך להיות לה יגיעה .אך הוא רגיל שהנפש לא מסוגלת
לעמוד בזה ,הוא חוזר לאחוריו ,כי אי אפשר כל הזמן לחיות בעמל.
הדרך הנכונה היא ,צריך שיהיה גילוי של מנוחה בנפש מקביל אל העמל .מי שיש לו רצוא ושוב מעמל למנוחה ,יש לו כוח
להתמודד עם העמל .כשיש כוח לנפש להתמודד עם העמל ,יכול להיות שמחה עם העמל.
שמחה בחלקים
רוב בני אדם בורחים מתהליכים ,ונמצאים בתהליכים כי אין ברירה וחייבים ,כי כביכול סדרו של עולם מכריח אותם ,עם כל
מיני תהליכים ,אז הם כפויים על פי הדיבור לחיות את התהליכים .אבל אין בזה שמחה .אך יש עוד דרך לשמחה ,האדם
מתחיל למצוא שמחה בדברים קטנים .אבל באיזה דברים קטנים האדם מוצא שמחה ,יש לזה כמה וכמה פנים.
להבין מהיכן זה חל מצד נקודת הקדושה .ידועים דברי הגר"א ,שכאשר האדם יושב ולומד ,שיצייר לעצמו שאין רק היום הזה,
רק השעה הזו ,רק הדף הזה ,רק הוא ,זה כל מה שיש כאן .אין כוונת הדבר לשכנע את האדם ,שזה קל ולא קשה .שאם יש
מחר זה יהיה קשה ,לכן יש רק הרגע .אלא מונח כאן יסוד עמוק בעצם התפיסה .ובלשון רבותינו זה נקרא שהאוחז ממקצת
האחדות ,אוחז בכולו .על דרך זה ידועים דברי הרמב"ם על דברי המשנה )מכות ג ,טז( לפיכך הרבה להם תורה ומצות ,כי
ממצוה אחת אדם יכול להגיע אל הכל .אל גילוי הבורא יתברך שמו.
נסביר את הדברים בלשון פשוטה במה שנוגע עתה לעניננו .יש תפיסה שכל דבר בבריאה הוא חלק מתהליך ,ויש תפיסה
בבריאה שבורא העולם ברא את העולם ,כוח הפועל בנפעל .על כן בכל דבר שנפעל ,יש את הכוח השלם של הבורא .יש
תפיסה עמוקה בבריאה ,שכל פרט חבוי וגנוז בתוכו ,האור של הכל .זה מעמקי הבריאה .מי שמגלה את אותם פנים פנימיים,
הוא יכול לשמוח בכל פרט .אבל כל זה שייך דוקא באדם שכל מה שהוא מגלה בפרט ,הוא מגלה בו את הכל .הוא יכול
לראות בפרח אחד קטן את הבורא עולם .אבל מהדבר הקטן את מה הוא השיג? את הכל .את הקב"ה.
יש בן אדם שרואה דבר טוב בעולם ,אז הוא רואה את היופי שגנוז בבריאה .הוא רואה פרח הוא רואה יופי .זה מעורר בו
נקודת שמחה .מהיכן העומק הפנימי ,הוא רואה את הטוב השלם שמתגלה כאן .על כן הוא לא רואה את הפרט של הפרח,
אלא הוא רואה את אור ההטבה ,הוא רואה את היופי ,את החדווה ,כל פנים ופנים להיכן שיתגלו .רק הפרט הקטן גילה לו
פנים גדולים של אותו דבר.
אם האדם שמח בפרח הקטן לעצמו ,זה תינוק .תינוק כאשר נותנים לו צעצוע ,הוא שמח בצעצוע.
אדם גדול שיכול לשמוח מדבר קטן ,כי בדבר קטן מה הוא רואה ,פתח אל הכל .אם כן השמחה שלו היא מעצם מהכל ,ולא
מהדבר הקטן .זה התפיסה איך מדבר אחד קטן ,יכול להיות שמחה שלימה .אבל כל זה דוקא כשהאדם תופס שהכלי קטן,
אבל האור שמתגלה מתוכו הוא אור שלם.
שבר השמחה
השמחה בחלקים יש לה גם פנים של שבירה ,האדם לא שמח בהווית הבורא ,כי אין לו הכרת הבורא .האדם לא שמח
בתהליך כי הוא רוצה את הדברים מיד .האדם רוצה לשמוח ,על כן הוא לוקח דבר פרטי ,שהוא יכול להשיג מיד .כגון ממתק
או בגד חדש .זה זמין ,מיד ,מזומן לפניו ,הוא יכול לקחת.

כאשר האדם מסתכל על דבר והוא רואה רק את הדבר הזה לנגד עיניו ,הוא יכול לשמוח בפרט .זהו השמחה של ילד קטן ,כי
הקטן לא רואה מה לפנים ומה לאחור .אם זה מה שיש ,הוא יכול לשמוח.
בעומק ,כל בן אדם בשעה שיש לו יצר הרע ויצר טוב ,והוא שומע ליצר הרע ,הוא כמו ילד קטן .הרי זה ברור ,שהוא לא חושב
מאין באת )אבות ג ,א( ,והוא לא חושב לאן אתה הולך .כי אם הוא היה חושב ,על זה היה נאמר ,ואי אתה בא לידי עבירה.
אם כן על מה הוא כן חושב ,על הדבר שהוא נמצא בו עכשיו.
על זה בנויה בעומק כל תאוה .שהיא כמו שנאמר )משלי יח ,א( לתאוה יבקש נפרד ,מה ההגדרה של נפרד? הוא מפריד את
הרגע הזה מהרגע הקודם ,והוא מפריד את הרגע הזה מהרגע הבא ,ולדידו אין לך אדם שאין לו שעה ,זו השעה היחידה שיש
בעולם.
כאן בעצם הגילוי כמעט של הרוב המוחלט ,של השמחות שיש בעולם .אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בשעה שבן אדם
שמח ,הוא לא חושב ולא רוצה לחשוב מה היה אתמול ,ומה יהיה מחר.
למשל אם תבוא לחתן וכלה ,תגיד לו באמצע החתונה שרוקדים ,תשמע עוד שבוע אשתך צריכה ללכת לעבודה ,ואתה
לכולל .אז הוא יגיד לך די בצרה בשעתה .כי כל שמחה שאדם שמח מצד נקודת הפרט ,הוא לא רוצה לחשוב על העבר ,הוא
לא רוצה לחשוב על העתיד.
וכן על דרך זה ,אדם נעשה לו נס ,היה לו צרה והוא ניצל ועכשיו הוא שמח ,עכשיו תספר לו את כל הצרות שהיה .יש בן אדם
שיגיד ,לא רוצה לשמוע .עכשיו ברוך ה' טוב אני שמח במה שיש לי .הוא לא רוצה להיזכר בצרות .אבל זה לא רק שהוא לא
רוצה להיזכר בצרות ,הוא לא רוצה להיזכר מה היה ,והוא לא רוצה להיזכר מה יהיה .הוא חי את ההוה ,את הרגע ,את
השניה.
שמחה שלימה
אך השמחה השלימה היא שמחה בתהליך שלם .כל תהליך עניינו לא פרט ,אלא כללות של תהליך .זה תפיסה של שמחה
בכללות .השמחה הזו מגיעה ממדרגה שנקראת חמש ,מצד חמישה שמות שיש לה לנפש.
הגילוי שמתגלה בשמחה השלימה ,היא שמחה של כל חלקי הנפש .בשמחה השלימה של שמחו צדיקים בה' ,בכללות הוויה,
בשמחה של התנועה אז התנועה שלימה .וגם אם זה תנועה חלקית ,הוא שמח בתהליך שלם בערכו .בקומת הנפש בכללות,
חמישה חלקים ,זה שמחה שלימה בנפש מצד התנועה.
זה נקרא גילוי אורו של משיח .כמו שמאריך הרמח"ל בספר דעת תבונות ,הוא קורא לזה בלשונו ,גילוי ייחודו יתברך שמו .שיש
כח אחד שמנהיג את הכל לתכלית אחת .וכל ימות עולם ,על כל מרכיביהם ואפילו הפרט הקטן ביותר ,הוא מוכרח על מנת
להיות חלק מהגילוי השלם ,שיתגלה בסוף ששת אלפים שנה .נמצא שכל ימות עולם ,מהו? תהליך אחד על כל המרכיבים ,ולו
הקטן ביותר .זה תפיסה עמוקה מאוד בנפש .שאדם תופס שכל פרט ,ולו הקטן ביותר ,הוא חלק מאותה סוגיה ,הוא חלק
מאותו תהליך .מי שתופס כך את החיים ,יש לו שמחה אמיתית.
שמחה זה אותם אותיות של משח ,משיחה בלשון חז"ל ,מה זה משיחה ,חוט שמודדים אתו ,ומדוע הוא נקרא משיחה ,כי הוא
נמשך ,מתארך .כמו שמושחים כהן גדול או מלך בשמן המשחה .מדוע הוא נקרא שמן המשחה? כי הוא דבר שממשיך .על כן
נאמר בחז"ל )כריתות ה ,ב( אין מושחין את המלכים אלא על המעיין כדי שתימשך מלכותן .כלומר כל ענין המשחה הוא כדי
שהדבר ימשך .על כן המשיח נקרא בשם משיח ,כי הוא מגלה שכל ימות עולם זה היה תהליך אחד שלם .דבר אחד שנמשך
ששת אלפים שנה.
ככל שהתהליך יותר גדול ,השמחה יותר גדולה .ההיפך הגמור ממה שנראה לבני אדם .בן אדם רוצה תהליך קצר ,בכדי
להגיע לשמחה .אבל האמת היא שכל שהתהליך יותר גדול ,השמחה יותר גדולה .כפי עומק אריכות הבריאה ,של ששת
אלפים שנה ,כך עומק השמחה .ועל זה נאמר בסוף הגלות )ישעיהו נה ,יב( כי בשמחה תצאו ,כי בתיקון השלם יתגלה שכל
מה שהוא יותר ארוך ,זה יותר שמחה.
סיכום כח השמחה
נסכם את הדברים בקצרה .יש שמחה בהוויה שזו שמחה שלימה .ויש שמחה בתהליך ,והשמחה השלימה בתהליך זה התהליך
של כל ימות עולם .זה שמחה בהתמודדות שמביאה לידי נקודת התכלית .ויש שמחה בכל פרט ,שמחה בכל פרט מצד

השבירה והקלקול .האדם רואה את התכלית בפרט הזה .הוא לא רואה מה לפניו ומה לאחריו ,אבל שמחה שלימה בפרט
הוא ,שמכוח הפרט הוא רואה את הכלל כולו .כאשר האדם חי בכזו שמחה ,הוא יכול להיות עצוב ,ומדבר אחד קטן הוא יכול
לצאת מהעצבות .הנשמה שלו מתמלא אור ושמחה ,כי זה האיר לו אור גדול.
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