
־-שער השמחה  השער התשיעי
 השמחה—המירה הזאת באה לאדם מחמת רוב שלוה בלבו בלי
 פגע רע. ואדם המשיג תאוותו ולא יארע לו דבר המעציב אותו,
 כזה יהיה שמח תדיר, ויאורו פגיו, וזיוו מבהיק, וגופו בריא,
 ואין זקגח ממהרת לבוא עליו, כמו שגאמר (משלי יז כג): ,לב
 שמח ייטיב גהה״. ומן השמחה יבוא שחוק לאדם. ואין ראוי
 לאיש משכיל להרבות בשחוק, כי עם השחוק משתתפת דעת
 קלח, כטו שגאמר (קהלת ז ו): ״כי כקול הסירים תחת הסיר כן
 שחוק הכסיל״. וככר גאטר: טאוחוח השוטה—ששוחק בטקום
 שאין ראוי בו השחוק. ואין ראוי לטי שיש לו טוטר להתגהג
 בשחוק בטושבות ובטעטדות, מפני שאטרו: טי שרב שחוקו
 מתטעט םוראו, כי בשעת השחוק אין יכול לחשוב שום יראת
 שטיט עליו. לכן ייטר אדמ את עצמו שלא ישחוק ושלא יקנה
 לו רב או חבר טשחק, שנאטר (ירםיה טו יז): ,לא ישבתי בטור

 משתקיט ואעלוז״, וכתיב(משלי יד כג): ,בכל עצב יהיה טותר״.
 הרבת רעות יש בשמחה ובשחוק, כמו השמח במכשול חבית
 בעת שמגיע לו פגע רע מפגעי העולם, ועל זח נאמר (משלי כי יז):
 ,בנפול אויבך אל תשמח״. ועוד יש שמחה רעה מזאת, כמו
 השטח כשהכירו נכשל כעבודת הבורא, יתברך, או שמח בטיעוט
 ידיעתו. משל צריך שתבין, עבד המשרת למלך באמונה יש
 לו להצטער בראותו אנשים הטורדיט באדוניו והטחרפימ אותו,
 [ומחויב להוכיחם על פניהם ולהודיע נבלותם], אבל בהיות
 העבד שטח בראתוו קלקול אדוניו וחרפתו אין זה עבד נאטן,
 [רק חבר הוא לאיש טשתית ועוונו ישאן; והנה הכתוב אוטר(תהלימ
, את יראיו״, וטי ששטח בטכשול הכירו— \א): ,רוצה ה י  קמן
 אין רצונו כרצון הבורא, יתברך. על כן התפלל רבי גחוניא
 בן הקנה (כרכות כח כ): אל ייכשלו חבירי בדבי,הלכה ואשמח
 בחם, ולא אכשל בדבר הלכה וישטחו כי; ועל כן החפלל רבי
 נחוניא כן הקנח על זח, כי ראה שזח דבר מצוי, שאחד ישטח
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 בטעות הכירו כדי שיהיה הוא נוצח את חבירו ויהיח לו שם.
 ואף כמה כני אדם חשובים אינם נזהרים כזה. לכן כל איש,
 אשר רצונו רצון האלהים, יצטער על שאין נעשה רצון השם.
 ואפילו על שונאו יתפלל אדם שיעבוד לבורא, יתברך, ויכוין
 בתפילתו בברכת ״אתה חונך ובברכת ״השיבנו״ ובברכת ״סלח
 לנו״ על כל ישראל, אוהביו ושונאיו, וכן בכל הברכות. כי איך
 ייתכן שיתפלל ״רופא חולי״ ושאר הברכות—והוא לא חפץ
 שהכירו יתרפא או יתחכם? ועבור שזח היצר הוא רגיל מאד
 בלבבות בני אדט ואין מרגיש בענין הזת, לכן נכתב להזהיר
 יראי השט להכין לבט לאלהיט בכוונה שליטה אטיתית לשפוך
 נפשט נוכח פני השט על כל ישראל, אוהביו ושונאיו, ובזת
 יקיימ (ויקרא יט יח): ״ואהבת לרעך כמוך״, ״יטהר־ידיס יוסיף

 אומץ״ (איוב יז ט).
 יש עוד שמחה ושחוק רע מאד, כגון מי שמשחק במי שזהיר
 בעבודת השם, יתברך, ומקיים מצוותיו. ויש בזה ארבע רעות:
 האחת— שהוא מחשיך גפשו מאור המצוות, כשהוא מואס
 ומשחק כמקיימי המצוות, אז יתגגו המצוות בעיגיו; השניה—
 כי אולי מתוך השחוק ימגע הצדיק מצדקותיו, כי לא יוכל
 לסבול השחוק; השלישית—כי אגשים אשר לא גיסו ללכת בדרכי
 השם, יתברך, לא יוכלו לעשות תשובה מפגי השחוק, וילכו
 בחושך כל ימיהם, וגמצא, שזה המשחק לא די שםוגע מחבירו
 רב טוב הצפון לצדיקים, אלא שמוריד אותו לשאול תחתית,
 והגה הבשחק הזה ככלל עוגש המחטיא את הרבים; הרביעית—
 שרוטה לליסטיס העובד על פרשת דרכים, וקוצץ רגלי המביאימ
 דורון למלך, הלא זה שונאו ואויבו של המלך, ורעתו רבה מאד.
 יש עור שמחה מרה כלענה, כגון רודפי גיאוף וגזל ושאר עבירות,
 ושמחים בהשיגם התאוות הרעות, ועל אלו נאמר (משלי ב יד):
 ,השמחים לעשות רע יגילו בתהפוכות רע״, ועגשם גדול עד

 שאול תחתית. ±
 ויש עוד שמחה מעורבבת, הכפלה עשן לכל המצוות והמשכחת
 יראת השם, יתברך, מלבות בגי אדם, כגון אלו המשתכרים
 ושטתיט בבית־הטשחח, ואחרי השמחה הזאת תוגה, כי הרבח
 קלקולימ באימ מתוך המשתה. ומי בחכמה חכט כשלטת בן
 ווד, אשר אמר (משלי כג כט-ל): ״למי אוי למי אבוי לבי טדיניט
 *מי שיח למי פצעים חנם למי חכלילות עיגיס, למאחרים קל
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 היין לבאים לחקור ממסך. גם הנביא אמר (ישעיה ד, יא): .הוי
 משכימי בבקר שכר ירדופו מאחרי בגשף יין ידליקם/ ואמר
 (ישעיה ה יב): ״והיה כנור ונבל תוף וחליל ויין משתיהם ואת
 פועל ה׳ לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו״, ואמר (ישעיה ח יג):
 ״לכן גלה עמי מבלי דעת וכבודו מתי רעב והמונו צחה צמא״,
 ואמר (ישעיה ה יד): ״לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי
 חק וירד הדרה והמונה ושאונה ועלז בה״, ואמר (ישעיה כח ז):
 ״וגם אלה ביין שגו ובשכר תעו כהן וגביא שגו כשכר נבלעו
 מן היין תעו מן השבר שגו בראה פקו פליליה״. ראה, מה קלקול
 בא מן היין! וכתיב (משלי כ א): ״לץ היין הומה שכר וכל
 שוגה בו לא יחכם״; הנה היין גורם להיות מתלוצץ ולהיות
 הומה ובעל דברים, וכל שוגה בו לא ירבה חכמה. כתב רביגו
 משה המיימוני: הקיבוץ על השתיה המשתכרת ראוי שתהיה
 אצלך יותר חרפה טהתקבץ אנשימ ערומים מגולי־הערוה,
 והשכרות הוא ממעשה הרעה, כי הוא טפםיד השכל אשר נפח
 השם, יתברך, באפיו. אטנם שתיית היין טובח מאד בזמן שתשתה
 על מנהג המשכילים, כדרך שאמר שלטה (משלי לא ו-ז): ״חנו
 שכר לאובד ויין למרי נפש, ישתה וישכח דישו ועמלו לא יזכר
 עוד״, ועוד נאמר על היין(שופטים ט יג): ״הטשטח אלהיט ואנשים״,
 וכתיב (חהלים קד טו): ״ויין ישטח לבב אנוש״; גם אטר הכתוב
 (שיר השירים א ב): ,כי טובים דודיך ביין״, ונאמר (שיר השירים ז י):
 ״וחכך כיין הטוב״. מכל אלה נרע שבח היין כשהוא כטשפט
 החכמים השותים כשיעור, שיגבר השכל על היין ולא יגבר היין
 על השכל, והשוהים כזבן הקבוע עם אוהבים וריעיס, ועם
 חסידים וצדיקים, ולא עם עיטילאים ורקים, כי היין יוסיף חכמת
 עמוקים, עץ חיים לטחזיקיס. ועוד היין יוסיף חכטת המשכיל,
 ויכפיל שטות האויל, ויחדש אהבת אוהב, ויעורר איבת האויב,
 ויפתח יד הנדיב, ויחזק לב הכילי. וזאת טירת שותה יין: ישים
 היין לרפואה לדאגתו, ויחחזק בחורה ללוטדה בשטחה, כי כל
 זםן שאדם שרוי בצער לא יוכל ללמוד. וגם בתי־רין המצטערים
 לא יוכלו לברר הטשפט. גם הצער טבטל כוונת חלב כתפילה.
 גש כשאדם שרוי כצער, טי שטדבר אליו או טי שטכקש ממנו
 לעשות עמו חסר, אין לו כת לעשות בקשתו, וכתיב(ישעיח״מפ ח):
 ,בעת רצון עניתיך. לכן על דרך זו יכוין המשכיל לשתות יין,
 ויזכור שלא ירבו1*־צשתייח שיצטרך לבטל טיאכתו ועסקיו.
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 ועל הכל ישתטר טלשתות כל כך עד שיבטל מתורתו ובתפילתו,
 או עד שירבה שחוק וקלות ראש. ולא ישתה עד שיגלה סודותיו
 או סודות של אחרים. ואם תשתה במידה הזאת, לא יחיה לך
 היין לזרא. גם במועדים וברגלים, אשר כתוב בהם(דבדים יב יח):
 ״ושמחת לפני ה׳ אלהיך, לא ימשוך עצמו ביין יותר מן
 הראוי, שנאמר (דברים כת מז): ״תחת אשר לא עבדת את ה׳
 אלהיך בשטחה ובטוב לבב״, הא לטדת, שלא נצטוינו על שמחת
 שישכח בה יוצר הכל, ואי אפשר לעבוד את השם, יתברך, לא

 מתוך קלות ראש, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך שכרות.
 במידת השמחת תלוית מצות-עשה שיצדיק כל מאורעותיו,
 שנאמר (דברים ח י0: ״וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את
 בנו ה׳ אלהיך מיםרך. ואם אחר שאדם עושה תשובה לא יהא
 עניינו בטוב כמו בתחילה, מצוח שיחשוב בלבו כי לטובתו
 נהפך עניינו לרע. כי קודם שעשה ארם חשובח, היה הקדוש-
 ברוך־הוא טשלט לו שכר המצוות שעשה כדי לטרדו בעולם
 הבא, שנאטר (דברים ז י): ,וטשלט לשונאיו אל פניו לחאבידו״;
 וכדרך שהוא עושה לשונאיו, כן טשלם לאוהביו עונש העבירות
 שעשו בעולם הזה, כדי שיהיו זכאיט ונקייט לעולם הבא. וכל
 זה תלוי בטירת השטחה, שהוא שטח בחלקו שחלק לו האל,
 יתברך. אך הדרך שישמח האדם בחלקו, שיקבל בשטחה הרע
 כטו הטוב, הדרך הזו טתחלקת לכמה דרכים: האחת—צריך
 גדר גדול שיבטח באלהים, השניה—האטונה, השלישית—
 השכל, הרביעית—ההסתפקות. אטד החכט: כל אדט צריך
 גדר וסעד וסמך כדי שיתקיימו בעשיו ולטוביס. ובהו הגדר?
 זהו הבטחון שבוטח תטיד באלהימ, יתברך, כמו שנאמר (תחלים
 נח כג): ״השלך על ח׳ יהבך והוא יכלכלך. וטהו גדר חבטחון?
 איזח דבר טביא שיבטח האדם באלהים? זוהי האטונה! מתוך
 שטאםין בבורא, שכל הצלתתו בעולם הזה ובעולם הבא חבל
 הוא בבנו ואין אתר זולתו, נותן לבו לאהבה אותו בכל לבבו.
 ומהו גרר האמונה? איזה דבר טביא אדט לירי אמונה שלבה?
 הוא שלא יתנועע ברבר רע, שיקבל כל הבא עליו בשמחות וזח
 דומה לעבד שמכיר אדוניו, שהוא נדיב ורחמן ומשלם לעושי
 רצונו ושליחותו שכר גדול, ובעד שיכביד על משרתיו עבודה
 קשה ל»וא מטיב להמ טובות גדולות, וםגדלם ומנשאם, ויחיו
 אנשי עצתו, ואוכלים על שולחנו, וברכיכם כברכבת הבשנח
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 אשר לו, ומפקידם קל ארצו. אין ספק, שזח העבד היורק ובכיר
 זאת באדוניו שיעזוב כל מה שבקולם ויעשה רצון אדוניו בשמחה,
 ואף אם העבודה קשה עליו מאד, בזכרו הטובת אשר תגיע אליו
 בנלל העבודה הזאת. אבל העבד הרואה שאדוניו בקפה שכר
 קבדיו, וירע בלבו שאדוניו כילי, וטרחו יותר נדול משכרו, אין
 זח העבד טורח לאדוניו כי אם בעצבון. כן הוא הקנין הזה.
 חטאטין אטונח שלמה ביוצרו, שהוא מטיב ומרחם יותר מכל
 טרחט ושהוא דיין אטת, וכל טה שעושה לו הכל הוא לטובתו
 וליתן לו שכר גדול קל כל םה שסובל לשטו הנחל, ועל כל
 הקבורה והשירות שיקשה לשם שטיט ישיג לו נקיטות גדולה
 בעולט הנעיט, כענין שטצינו בנבוכדנצר, עבור שפטע שלוש
 פסיעות לכבוד האל, יתברך, זכה לנדולח וכבוד (סנהדרין צו א),
 וכענין שטצינו בקשו, קבור שנזהר בכבוד אביוזכח לגדולה בעולט
 הזה, הוא תרעו אחריו, וכן רבים, אין ספק, בהיות אדם מאטין בכל
 זה בלב שלם, ודאי ישטח בכל דיני חשם, יחברך, כי מי לא ישמח

 כשנוטליט טטנו פרוטות נחשת ונותנים לו תבורחן ככר זהב?
 טי שטאטין באלחים כלב שלט ובוטח כו כבטחון חזק, יביא
 אותו הבטחון שלא יפחד טאדם טדבר רק, ולא יקבור לאדם
 זולתו להתרצות אליו, ולא יקוה לאיש, ולא יסכים קטהט בדבר
 שהוא כנגד עבודת הבורא, יחברך, ולא יפחירהו ענינם, ולא יירא
 טםתלוקתס, ואם יוכיח אותם לא ייזהר בכבודם, ואם יכליםם
 לא יבוש טהם, ולא ייפח להם השקר, כטו שאטר הנביא
 (ישעיחנז): ,והי אלהיט יעזר לי על כן לא נכלטתי על כן
 שטתי פני כחלטיש ואדע כי לא אבוש״. הבוטח באלחיט
 יביאנו הכטחון לפנות לבו מענייני הקולט לייחד קצטו לקניני
 התורה והעבודה. וצריך אדם לחקיר הדעות הטחזיקות את לבו
 להיות כבטחון שלט באלהיט. םחשבח ראשונה—שירע בידיעה
 ברורה, כי האלהיט טרחט קל האדט יוחד טכל טרחט, והוא
 בשגית קליו בטתר ובנלוי. ובעת שהוא אינו שוטר קצטו כראוי,
 האלהים םרחם קליו ושוטר אותו בן הפגקים, כקנין שנאטר
 (תחליסקמזו): ,שוםר פתאים ח׳״. הסחשבח השניה—אשר כל
 הטובות חטגיעות אליו טאביו וטאבו ואחיו וקרוביו ורקיו, הכל
 באת השם, יתברך, הוא, ואלו חם שלוחי הטקוס, ברוך הוא.
 השלישית—שידע, שכל חטובות הן מחסדי האלהים, לא-שהוא
 ראוי לכך, ואין הקדוש־ברוךהוא מטיב לו מפני שהוא צריך




