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ותר משחת שבדעות  הי שנואה היא העצבות, מפני שהיא נובעת ממקור
בהתגלותו בתור בעל רצון, אופיו   ,שהאדם הידיעה וברגשות.

האושר שלו הוא רצון טוב, כל   . כולו בנקודת רצונו דוקא משתלם
אינם   האושר וההצלחות הרוממות, שלב כל אדם כל כך עורג להם, קוי

הקדוש   כי אם תולדות מנקודת חיים מלאים זו, נקודת הרצון הטוב
ל, בחפצו  ליוצר כ ובתוכן זה דומה האדם בחופשו ליוצרו, והבהיר,

כשידיעה זו מתבררת, מיד מוצא האדם   .המקיף והחפשי מכל מועקה
מסולק מכל עצבות. הוא מכיר שהוא אינו צריך כי   את עצמו מלא חדוה,

רצונו לטוב, וזה מסור בידו בכל עת ורגע, ותיכף כשרצונו   אם לאמץ את
הרי הוא מתעלה, וכל הספירות העולמיות התלויות בו מתעלות   מתעלה,

ואיך לא יהיה האדם מלא תמיד עז וחדוה, אם טובת   .עמו
עושר העשירות, הצלחת ההצלחות, מסור ונתון בידו, והוא   הטובות,

  בכל המכמנים הנפלאים האצורים באוצר נחמד ושמן זה. מושל
מה שהוא  ב המחשבה שהאושר תלוי במה שהוא חוץ ליכלתו של האדם,

רשעות וסכלות היא   א, יחוץ להוייתו, וחוץ לרצונו, מחשבת פגול ה
וכל המדות הרעות   מרופדת. והיא מעוררת את כל התכונות השפלות

חכמתו חסדו וגבורתו. על   שביסוד הרשעה, שכחת ד' וטובו, אורו וישעו,
 שמחו בד' וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב.  כן ישרי לב שמחים תמיד,
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  היטב   בלבבו  שמציר   אחרי  אם  כי,  מעשים  בעשותו  לאדם  ושמחה  ענג  אין
.  בהם  שמחתו  תרבה  כן,  ממעשיו  הצומחת   הטובה   ידיעתו  וכפי ,  תכליתם

  הסבה  היא, המעשים ידי על  בלב שנמצאת הרוח ונחת השמחה ומאשר
  נפשו  מטבע  וצהלה  לאור כוסף האדם כי, עליהם להתמדה העיקרית
',  הנולד את הרואה חכם איזהו ' כן  על , וקדרות מתוגה ובורח, השכלית

  את  ויאדיר  יגדיל כן , ממעשיו  הנולד הטוב  יותר לו  שיתברר מה  כל כי
 .  השלמתם

  הכתוב  שאמר כמו, בשמחה המצות  מעשה את לעשות נצטווינו כן על
(.  ז"מ  ח" כ דברים' )לבב ובטוב בשמחה אלהיך' ד עבדת לא  אשר תחת'

  כוונתה  אין, בלב התלוי דבר על התורה שתצונו מה כל כי נדע  ומאד
  בכלל  אינו  זה  כי , עליו השקפתנו  ידי על בעצמו הדבר  אותו שנקנה

  מתפרשת  איננה, ממנו וליראה' ד את לאהבה שהמצווה  וכמו, הבחירה
  דהיינו , והאהבה היראה לנו להקנות שבטבעם בדרכים שנעסוק אם כי

  ידי  שעל , טובו ומדות  יתברך  השם דרכי וידיעת  וחלקיה התורה למוד 
  את   לעבד  הציווי  כן,  בטבע  והאהבה  היראה  תבוא  באלה  הברורה  הידיעה

  הנמשכת  התועלת בידיעת ההשתדלות על הכוונה כן גם, בשמחה' ה
  כי ,  כבד  כמשא  עלינו  ולא יהיו,  בהם  לשמח  נחרץ  ואז,  והמצוות  מהתורה

 .  תפארת לעטרת אם
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  לצון   של  אינו   ואפילו ,  עליו  מיושבת  שוחק  דעת  שאין,  ממש  שחוק  -   שחוק 
 . יישוב  בו אין מקום מכל
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טובים הם מאד חיי השמחה אבל גרועים ופחותים הם חיי    טחול שוחק.

המכיר בחכמת אמת את יקרת שמחת החיים   , ההוללות. האדם השלם
ים מפני  א לאהוב את החיוכי ראוי באמת לשמח תמיד בחייו, הוא לא יב

, הוא אוהב את החיים מצד ערכם הטוב  ההפך, מפני פחדו מהמות, לא
של החיים. לא כן מי שלא בא לשכלול זה, הוא אינו מכיר ערך החיים,  
ואהבתו את החיים אינה נשקלת אצלו כ"א במדת יראתו מהמות, שהיא  

כח   יראה דמיונית תולדה של קוצר שכל וחסרון ברור וידיעה. ע"כ
השמחה שהוא צריך תמיד להלוות אל החיים, ורק אז ישכיל האדם  



לעשות טוב בחייו, להלוך בדרכי ד' ולעסוק בעבודת ד' בדעת נפש  
בשמחה וטוב לב, צריכה שתבא לא מכח הפכי לה, לא מבריחה מעצב  
שהוא מר ובלתי נעים, כ"א מעצם התכונה הנפשית הישרה, של אהבת  

בא שמחה מקורית כזאת לעולם לידי  החיים הטהורים. ע"כ לא ת 
הוללות ומעשים פחותים. אמנם השמחה שהכסילים קונים אותה  
ומשתדלים בהשגתה, אינה באה להם מכח הכרתם בעצם הוד החיים,  
כ"א מבריחתם מצער של היגון והעצב, ע"כ יתרחקו במדת שמחתם אל  

עצב  גבול ההוללות. האות הטבעי לזה הוא הטחול, הוא המיוחד לחולל ה 
בעכירות לחותיו וטבעו העפרורי. וכ"ה בזוהר עציבו דטחול, ודוקא ממנו  

וזה הוא מפני שהשחוק הוא תולדה של השמחה הנפרזה  בא השחוק, 
העוברת את הגבול הראוי, הבאה לאדם לא מיקרת עצמה כ"א מבריחה  

מובן הדבר שהדברים   ממה שהוא כנגדה, ולזאת אין לה משקל ישר. 
הנפרז שראוי להתרחק ממנו, כאשר אמרו חכמים  נאמרים על השחוק 

לא ימלא אדם פיו שחוק בעוה"ז. כי ההפרזה באה מהכרה זרה,   ז"ל
וראוי לבחור בשמחה הבאה מצד ערכה העצמי, שלא תבא מכחו של  

 שמח באלהי ישעו.   הטחול העצב כ"א שחוק צדיק תמים
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  . ים להיות מתלוים אל כל עסק רוחניוהשמחה, הם דברים מוכרח  הענג
רק כשיתענג האדם וישמח במעשה הטוב והיושר, אז יהיה חרוץ  

רק אז יהיה   . למותם ולהוסיף עליהם מדי יום ביומושלעשותם בתכלית 
, ויעזר לו  ודה על האדם, כי עז וחדוה במקומוחל רוח השכינה וזיו כב 

וחסד, שימצאו מעשיו ופעולותיו ג"כ חן בעיני  להיות נעטר בחוט של חן 
כל הבריות, ויצאו גם הם בדרכיו, ותרבה הברכה והטובה בעולם. רק  
כשיש ענג ושמחה פנימית בלב מצורפים למעשה הטוב והצדק, אז הם  
מתבססים באדם להיות קבוע בדרכי האל הטוב ב"ה, וממקור נפשו  

רחות חיים. כל פעולות  ימצא מים חיים נוזלים להשכילו ולהדריכו בא
רגשות ומחשבות הנעשות מצד הכרח ומועקה, בין שתהיה המועקה  

אם כדי  -חמרית או רוחנית אינם בתכלית שלמותם, והם אינם באים כי
להעמיד את האדם על המצב המוסרי הנכון, שיהיה בו שמח ומתענג  

 בעשות הטוב, ובהנזרו מן הרע והכעור תגל נפשו וישמח כבודו. 
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  השכל  מדרך טועין אדם בני קצת ששמעתי מה אזכור זכור דברי ומדי
  ומתענג  ושמח חדושים ומחדש הלומד  כי ואמרו ק" תוה לימוד בענין

  בפשיטות  לומד  היה אם כמו לשמה כ "כ התורה  לימוד זה אין בלימודו 
  ומתענג  הלומד אבל מצוה לשם רק  והוא תענוג שום מהלימוד לו  שאין

  מפורסם   טעות  זה  ובאמת.  עצמו  הנאת  גם  בלימודו   מתערב  הרי  בלימודו 
  ומתענג  ושמח שש  להיות התורה לימוד מצות עיקר  היא זה כי ואדרבא 
  הוא  תורה מדברי שנהנה ומאחר בדמו  נבלעין תורה  דברי ואז בלימודו

  דבין  ק" ובזוה ודבק ה" ד ח" נ סנהדרין י" פירש ועיין לתודה דבוק נעשה
  מתוך   מתגדל   ט"יצה   שמחה  מתוך  אלא   מתגדלין   אינן   ר "יצה  ובין  ט "יצה

  מהלימוד   לו  שיש  השמחה  י "שע  אמרת  ואם'  וכו  ר"יצה  תורה  של  שמחה
  מגרע  עוד זו  שמחה הרי לשמה ושלא לשמה פ"עכ  או לשמה שלא נקרא

  מתגדל  ט" שיצה וכיון ט "יצה מזה יגדל ואיך אורה  ומכהה המצוה כח
 . המצוה עיקר  הוא   זה בודאי  מזה
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  בשם  טור) ראשון שבאדר ד "בי ושמחה במשתה להרבות שחייב א"י

  ידי  לצאת כדי  בסעודה  קצת ירבה  מ "מ, כן נוהגין  ואין( ף" הרי
 תמיד.  משתה לב  וטוב;  המחמירים

 תרצז  סימן חיים אורח  יוסף  ברכי. 10
  מעין  חתימה ש 'אר יסד בחכמה ל "ז ם "מור. תמיד משתה  לב וטוב 

(  א' סע א' סי) הגהותיו בריש פתח הוא כי, כסדרן תמידין שני פתיחה
,  יראה ההדיוט ולי. תמיד משתה לב טוב וחתם. תמיד לנגדי' ה שויתי

  משתדל   היה  בחינתו  על  המלך  דוד  דקמא,  חד  דאינון  תרין  קראי  תרי  הני
  הוא . תמיד משתה וצדק, צדיק לב וטוב הכי ובתר , למקום לבו לכוין

 .חיים  ארחות  בארחותיו  ונלכה  מדרכיו יורנו  שמו  כבוד דבר  על  יעזרנו


