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ב"ה

כמה מילים על

החסידות

החסידות היא תנועה רוחנית שקמה בעם ישראל לפני למעלה ממאתיים
שנה .רבי ישראל בעל שם טוב הוא מייסדה ומורה דרכה של החסידות.
תלמידיו ותלמידי תלמידיו לאורך הדורות המשיכו לפתח ,ללמד ולחיות
את עיקרי שיטתו לאורך הדורות ,עד ימינו אנו.
החסידות הדגישה נקודות שונות בתורה ובעבודת ה' ,כשעיקרם הוא המבט
הפנימי לחיים ולקשר עם הקב"ה .על אף ההתנגדות הרבה שקמה מצד
חוגים שונים בראשיתה של החסידות ,הצליחה החסידות להתפשט באופן
מהיר ולכבוש את הלבבות .רעיונותיה של תורת החסידות נטמעו ,והיום
הם מנת חלקם של יהודים רבים ,ואף אלה שאינם נחשבים 'חסידים'.
החוברת שלפניכם עוסקת בנושא אחד ממשנתה הרחבה של החסידות -
השמחה .בחוברת מובאים קטעים מתורתם של כמה מאדמו"רי החסידות,
ובעיקר מתורתם של רבי שניאור זלמן מלאדי ורבי נחמן מברסלב.

החוברת מלווה בציורי החסיד ר' ברוך נחשון ,תודתינו נתונה לו.

פתיחה

עבדו את ה' בשמחה!

אמר רב פפא :אין עצבות לפני הקב"ה,
שנאמר" :עוז וחדוה במקומו" (חגיגה ה):
כולנו מכירים את העצב מקרוב ,אין כמעט יום
שאנחנו לא פוגשים אותו ,ישירות או בעקיפין .ישנם
אירועים מעציבים ,התקשורת מייבאת 'עבורנו'
אסונות מכל העולם ,התרגזויות ועלבונות יומיומיים
מעכירים את רוחנו ,וגרוע מכל אלה :לפעמים ,ללא
סיבה גלויה לעין ,משתלט עלינו מצב רוח ירוד' ,נופל
עלינו' והורס לנו את היום.
מאיפה העצב מגיע? מה הוא עושה לנו והאם אפשר
לשלוט על מצב הרוח?
תורת החסידות מלמדת אותנו לזהות את העצב
כהתגלמות של רוע .העצב הוא לא עוד אחד
מהרגשות הבריאים המרכיבים את אישיותנו אלא
הוא בא כוחו של יצר הרע! לאור זיהוי זה אנו
נקראים לא להיכנע לו בשום אופן .מחקרים רבים
אומרים כי דיכאון היא מחלת הנפש מספר אחת
בעולם .השמחה היא התרופה לגדולה שבמחלות
הנפש ,והשמחה היא הרגש הטבעי והבריא ביותר
של הנפש.
השמחה איננה תוספת מצב-רוח למעוניינים ,אלא
מרכיב מהותי ועמוק בחיים יהודיים בריאים ובעבודת
השם .וכך כותב הרמב"ם ב'משנה תורה':

" ַהּׂשִ ְמחָה ׁשֶּיִׂשְמַח אָדָ ם בַּעֲׂשִיַּית ַה ִּמצְוֹות
ּובְ ַא ֲהבַת ָהאֵל ׁשֶצִּיוָּוה ּבָהֶן ,עֲבֹודָ ה ג ְדֹולָה
הִיא; וְכ ָל הַּמֹונֵעַ עַצְמֹו ִמּׂשִ ְמחָה זֹוָ ,ראּוי
לְהִיּפַָרע ִמּמֶּנּוׁ ,שֶּנ ֶ ֱאמַר "ּתַחַת ֲאׁשֶר ֹלא עָבַדְ ּתָ
אֶת ה' אֱלֹוהֶיךּ ,בְׂשִ ְמחָהּ ,ובְטּוב לֵבָב (דברים
כח ,מז)" (הלכות לולב ,פרק ח הלכה טו).

(תהילים ק ,ב)

מדברי הרמב"ם עולה ,כי הקללות הנוראות
המוזכרות בסוף ספר דברים ,אינם תלויות רק באי-
שמירת המצוות ועזיבת דרכי ה' ,אלא בכך שלא
עובדים את ה' בשמחה ובטוב לבב! השמחה איננה
רק אפשרות או זכות ,אלא היא דבר הכרחי בעבודת
ה' והיא 'עבודה גדולה'.
ואם כן ,הגיע הזמן ללמוד ולהתעסק ב'עבודה
הגדולה' הזו ,ואין זמן מתאים לזה יותר מתקופה זו
של השנה  -חודש אדר!
החוברת שלפניכם עוסקת ב'עבודה הגדולה' של
השמחה  -מתוך משנתה של תורת החסידות.
החוברת מחולקת לארבעה פרקים ,ובכל פרק
תתי נושאים .הפרק הפותח' ,המפתח להצלחה',
עוסק בהשפעה העצומה של השמחה על עבודת
ה' ועל חיינו בכלל .הפרק השני' ,פשוט עושים את
זה' ,מלמד אותנו על כך שהשמחה היא דבר הנתון
בידינו ,ועל הדרכים השונות שיש בידינו לגלות אותה.
הפרק השלישי' ,לשמוח במשבר' ,דן בהתמודדות
עם בעיות בגוף ובנפש המקשות על השמחה .הפרק
האחרון' ,מועדים לשמחה' ,מבאר את מהות השמחה
במועדים ובחודש אדר וחג הפורים.
לפני ואחרי כל מקור לימודי הוספנו קטעים,
שמבהירים ומדגישים נקודות שונות הנלמדות מאותו
מקור .השאלות המובאות בין המקורות מחולקות
לשני סוגים :א .שאלות מנחות ומעוררות חשיבה .ב.
תרגילים ושאלות לדיון בקשר לנושא הנלמד.
מומלץ לעיין בנספח תולדות המחברים ,שמתורתם
אנו לומדים ,המובא בסוף החוברת.
שנזכה לשמוח באמת ,ובזכות הלימוד והשמחה,
ישמח ה' בנו " -ישמח ישראל בעושיו" ו"ישמח ה'
במעשיו"!
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פרק א

המפתח להצלחה

הגמרא במסכת תענית (כב ).מספרת על רבי ברוקא שפגש את אליהו הנביא
בשוק ,ושאל אותו :האם יש כאן אנשים שהם 'בני העולם הבא'? אליהו הנביא הצביע
על שני יהודים שלא נראו שונים משאר אנשי השוק .רבי ברוקא פנה אליהם ושאל
אותם מה מעשיהם ,והם ענו" :אינשי בדוחי אנן ,מבדחינן עציבי" (אנשים שמחים
אנו ,ומשמחים אנו את העצובים).
סיפור מפורסם זה מעורר שאלה פשוטה :וכי לשמח אנשים זו אחת ממצוות
התורה? האם בגלל מעשה שכזה זוכים להיכנס לעולם הבא? השאלה מתחדדת,
כאשר נשים לב לכך שהשמחה המדוברת כאן איננה שמחה של מצווה ,אלא
שמחה סתם  -לשמח את העצובים .מדוע? מהו כוחה של השמחה ,ולמה היא כל
כך חיונית לחיינו?
בפרק זה נראה שלושה היבטים להסברת כוחה וסגולתה של השמחה.
 .1השמחה כמפתח להצלחה במלחמה עם היצר ,ובהתקרבות לה'.
 .2השמחה כמפתח להתקדמות ושינוי פנימי.
 .3השמחה כמקור לברכה ושפע.
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 .1השמחה כמפתח להצלחה במלחמה
החיים שלנו מלאים בהתמודדויות ולא תמיד קל להישאר עם ה'ראש מעל המים'.
התכונה הראשונה שאנחנו צריכים לסגל לעצמנו על מנת לנצח בקרב מול היצר הרע,
היא השמחה.
וכך כותב רבי שניאור זלמן מליאדי:

הרבי ה'צמח צדק' נהג
לקרב מאוד את החיילים
ה'קנטוניסטים' (ילדים יהודיים
שנחטפו וגוייסו לצבא הרוסי).
פעם הגיע למחנה הצבאי
שלהם ,והם הכינו את המקום
וניקו אותו כהוגן לכבודו .ואז,
פנה אחד החיילים ואמר:
"רבי ,ניקינו והברקנו את
המקום לכבודך ,עכשיו אנו
מבקשים שתנקה לנו את
הנשמה"! אמר הרבי" :כמו
שבגשמיות מנקים על ידי חול
ומים ,כך גם ברוחניות – חול
זה תהילים ,ומים אלו דמעות
של תשובה" .אמר לו אחד
החיילים" :רבי ,אותנו לימדו
בצבא שלא כובשים עיר עם
דמעות ,אלא כובשים אותה
עם ניגון שמח" ...ומסופר,
שה'צמח צדק' היה באותה
תקופה מדוכדך עקב גזירות
על עם ישראל ,ותשובת
החייל רוממה את רוחו
ושימחה אותו.

"ּבְַרם ּכ ְגֹון דָּ א צִָריך לְאֹודֻ עֵי [להודיע] ּכְלָל ּג ָדֹולּ ,כ ִי ּכ ְמֹו שֶּנִצָחֹון לְנַּצֵ ַח דָּ בָר ּג ַשְׁמִי
ּכ ְגֹון שְנ ֵי ֲאנָׁשִים ַה ִּמתְ ַאּבְקִים ז ֶה עִם ז ֶה לְ ַהּפִיל ז ֶה אֵת ז ֶהִ ,הּנ ֵה אִם ָה ֶאחָד הּוא
ּבְעַצְלּות ּוכְבֵדּות יְנּוצַּח בְּקַל וְיִּפֹול ,גַּם אִם הּוא ג ִּבֹור יֹותֵר ֵמ ֲחבֵירֹוּ ,כָכ ָה ַמּמָש
טמְטּום
ּבְנִצְחֹון ַהּיֵצֶר אִי ֶאפְשָר לְנַּצְחֹו בְּעַצְלּות ּוכְבֵדּות ַהּנ ִ ְמשָכֹות ֵמעַצְבּות וְ ִ
[אטימות וסתימת] ַהּלֵב כְּ ֶאבֶןּ .כ ִי אִם בִּז ְִריזּות ַהּנ ִ ְמׁשֶכ ֶת מִׂשִּ ְמחָה ּופְתִיחַת ַהּלֵב
טהֳָרתֹו מִכָּל נ ִדְ נּוד [צד] דְּ ָאג ָה וְעֶצֶב בָּעֹולָם".
וְ ָ
(ספר התניא ,ליקוטי אמרים פרק כ"ו)

העצב והדאגות אוטמות לנו את הרגש ,והופכות אותנו לאיטיים ,חלשים וחסרי מעוף.
השמחה ממריצה אותנו ,הופכת אותנו לרעננים ,משוחררים וממלאת אותנו במרץ
להילחם ולנצח .פתאום אנו מגלים כמה כוח ,רצון ויכולת יש לנו.
החזק ,הגיבור ,שכבר ניצח פעמים רבות לא יוכל להתמודד אל מול מי שחי ,בוער
ובועט יותר ממנו .דוד וגולית יוכיחו.
רבי שניאור זלמן רואה בשמחה "כלל גדול" .מדוע? מה הופך אותה לכה משמעותית?
האם חוויתם הצלחה או חוסר הצלחה  -רק בגלל עצבות או שמחה?
תרגיל :הציגו את סיפור דוד וגולית ,כמשל לנפש האדם.
הרב קוק ,במאמרו 'העונג והשמחה' ,מצביע גם כן על החריצות ותנופת העשייה
שמזרימה השמחה בנפש.

" ַהעֹנ ֶג וְ ַהּׂשִ ְמחָה ,הֵם ּדְ בִָרים מּוכ ְָרחִים לִהְיֹות ִמתְלַּוִוים אֶל כָּל עֵסֶק רּו ָחנ ִי; ַרק
כְּשֶיִתְעַּנ ֵג ָהאָדָ ם וְיִׁשְמַח בְּ ַמעֲׂשֶה הַּטֹוב וְהַּיֹושֶׁר ,אָז יִ ְהיֶה חָרּוץ לַעֲׂשֹותָם בְּתַכְלִית
שְׁלֵמּותָם ּולְהֹוסִיף עֲלֵיהֶם מִּדֵ י יֹום בְּיֹומֹוַ ...רק ּכְׁשֶיֵּש עֹנ ֶג וְׂשִ ְמחָה ּפְנ ִימִית בַּלֵּב
מְצֹוָרפִים לְ ַמעֲׂשֶה הַּטֹוב וְ ַהּצֶדֶ ק ,אָז הֵם ִמתְּבַ ְּססִים בָּאָדָ ם לִהְיֹות קָבּוע ּבְדַ ְרכ ֵי
ָהאֵל הַּטֹוב ב"ה".
(הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,אדר היקר עמ' קיז ,מאמר 'העונג והשמחה')

רבי נחמן מברסלב מאבחן תהליך נפשי עמוק ,המאיר לנו את הצורך הקריטי
בשמחה:

"מַה ּׁשֶהָעֹולָם ְרחֹוקִים ֵמ ַהּׁשֵם יִתְּבַָרך וְאֵינ ָם ִמתְקְָרבִים ֵאלָיו יִתְּבַָרך ,הּוא
ַרק ֵמ ֲחמַת ׁשֶאֵין לָהֶם יִּׁשּוב הַּדַ עַת וְאֵינ ָם ְמיַּׁשְבִין עַצְמָן .וְ ָהעִּקָר לְ ִהׁשְּתַּדֵ ל
לְיַּׁשֵב עַצְמֹו הֵיטֵב מָה ַהּתַכְלִית ִמּכ ָל ַהּתַאֲוֹות ּו ִמּכ ָל עִנְיְנ ֵי הָעֹולָם ַהּז ֶה ,הֵן
ּתַאֲוֹות ַהּנִכְנ ָסֹות לַּגּוף הֵן ּתַאֲוֹות ׁשֶחּוץ לַּגּוףּ ,כ ְגֹון ּכ ָבֹוד וְאָז ּבְוַּדַ אי יָׁשּוב
אֶל ה' .אַך ּדַ עׁ ,שֶעַל יְדֵ י מָָרה ׁשְחֹוָרה [עצבות ,דיכאון] אִי ֶאפְׁשָר לְ ַהנְהִיג אֶת
הַּמ ַח ּכ ְִרצֹונֹו וְעַל ּכ ֵן ָקׁשֶה לֹו לְיַּׁשֵב ּדַ עְּתֹוַ ,רק עַל יְדֵ י ַהּׂשִ ְמחָה יּוכ ַל לְ ַהנְהִיג
הַּמ ַח ּכ ְִרצֹונֹו וְיּוכ ַל לְיַּׁשֵב ּדַ עְּתֹוּ ,כ ִי ׂשִ ְמחָה הּוא עֹולָם ַהחֵרּות ּבִבְחִינ ַתּ" :כ ִי
בְׂשִ ְמחָה תֵצֵאּו"ׁ ,שֶעַל יְדֵ י ׂשִ ְמחָה נַעֲׂשִין ּבֶן חֹוִרין וְיֹוצְאִין מִן ַהּג ָלּות.
וְעַל ּכ ֵן ּכְׁשֶ ְּמ ַקּׁשֵר ׂשִ ְמחָה אֶל ַהּמֹ ַח ֲאז ַי מֹחֹו וְדַ עְּתֹו ּבֶן חֹוִרין ,וְאֵינֹו ּבִבְחִינ ַת ּג ָלּות
וַ ֲאז ַי יּוכ ַל לְ ַהנְהִיג אֶת מֹחֹו ּכ ְִרצֹונֹו ּולְיַּׁשֵב ּדַ עְּתֹוֵ ,מ ַאחַר ׁשֶּמֹחֹו ּבְחֵרּות וְאֵינֹו
ּבְג ָלּות".
(רבי נחמן מברסלב ,ליקוטי מוהר"ן תנינא ,תורה י)

'יישוב הדעת' פירושו לחשוב .החשיבה שלנו מנווטת את צעדינו ,היא זאת שיודעת
להרחיק אותנו ממקומות לא רצויים ,להבחין בתרמיות ולהחליט לאן להתקדם ומה
לעשות.
רבי נחמן מלמד אותנו כי אם רק נשכיל לחיות בתודעה וחשיבה נכונה ,יצר הרע לא
יצליח לבלבל אותנו .חשיבה בהירה יודעת לשלוט ולכוון רגשות סוערים ,החשיבה
שומרת לנו את הראש מחוץ למים ויכולה לשחרר אותנו ממערבולות של תאוות ויצרים.
אך כאן הסכנה :העצב כובל את דעתנו ,ולא נותן לנו "להנהיג את המוח כרצונו".
כל אחד יודע שכשהוא בדיכאון' ,המערכת החיסונית' שלו לא עובדת .במקום לשקול,
להחליט ולהוביל ,ה'נהג' עוזב את ההגה ,והעצב סוחף למקומות לא רצויים .חשיבה
איכותית זקוקה לסביבה סטרילית של רוגע ושלווה ,ובזמן של עצב ,אי אפשר באמת
לחשוב.
המחשבה הרווחת היא שכבדות נותנת לנו את היכולת לחשוב ברצינות ואילו שמחה
הופכת אותנו לקלילים ופזיזים .רבי נחמן מגלה לנו כי דווקא השמחה גורמת לנו לחשוב
נכון ועמוק .העצב הוא הסוחף למקומות פזיזים וחסרי שליטה ,ודווקא השמחה מעניקה
לנו את היכולת לשלוט על חיינו ולכוון אותם אל קרבת ה'.

טבעו של אדם שכשאשר
הוא מחפש דבר שאבד לו,
הוא בצער ,ורק כאשר הוא
מוצא את מבוקשו הוא שמח.
אבל על עובדי ה' נאמר
"ישמח לב מבקשי ה'" – הללו
שרויים בשמחה כבר בעת
שמחפשים אותו( .רבי בונים

שאלה לדיון בכיתה :איזה שירים גורמים לתחושות עמוקות יותר  -שירים שמחים או
עצובים? למה?
האם שמעת פעם שיר שמח שהיה משמעותי עבורך יותר משיר עצוב?

בכל מה שקשור לעבודת הנפש ,לא ניתן לעמוד במקום .אם תחום מסוים אינו נמצא
בהתקדמות ,סופו לדעוך .הרב קוק מלמד אותנו כי רק רגש חיובי יגרום להעצמה
ופיתוח של התנהגות חיובית .השמחה מולידה חריצות ,שמובילה לעשייה מושלמת
ואף להתקדמות ותוספת.

מפשיסחא)

מעבר לכך :מעשים טובים יכולים להיות מקריים ,היום כן ומחר לא .השמחה והעונג
הם אלו שפותחים את שערי הלב ,והופכים את המעשים הללו לחלקים בלתי נפרדים
מאישיותנו.
על פי דברי הרב קוק ,מהם שני הרווחים שמעניקה לנו השמחה?
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כשיבוא המשיח ישאלו אותנו
אומות העולם :במה זכיתם
לניסים ונפלאות כאלו? ואנו
נשיב להם שזכינו לכך בזכות
השמחה .זהו שאמר הכתוב:
"אז" ,כאשר יבוא המשיח,
"יאמרו בגויים הגדיל ה'
לעשות עם אלה" .ויענו להם
בני ישראל :יודעים אתם מדוע
"הגדיל ה' לעשות עמנו"?
מכיוון ש"היינו שמחים"! (רבי
שמשון מיריסלוב)

 .2השמחה כמפתח להתקדמות

 .3השמחה כמקור לברכה ושפע

עד כאן פגשנו את השמחה כמצב נפש בריא ,שעוזר לנו לבסס ו'לארגן' נכון את כוחות
הנפש החיוביים המוכרים לנו .כעת ילמד אותנו הרבי הרש"ב מליובאוויטש כיצד השמחה
גם משכללת ומקדמת אותנו למקומות חדשים ,על היתרונות והסכנות שבכך.

"כמים הפנים לפנים ,כן לב האדם לאדם" (משלי כז ,יט) .הפנים המשתקפות אליך
מהמים (או ממראה) יביעו בדיוק את מה שהפנים שלך מביעות .כל אחד מאיתנו יודע
בנפשו את נכונות הפסוק הזה ,בקשר שבין אדם לחברו .היחס שאותו נביע כלפי חברנו,
הוא גם מה שיאיר אלינו בחזרה .בדומה לזה ,מסבירים ראשוני החסידות ,המגיד
ממעזריטש ותלמידו רבי לוי יצחק מברדיצ'וב ,את היחסים שבינינו ובין הקב"ה .גם
בקשר הזה יש 'יחסי גומלין' ,ומבטו של הקב"ה מופנה אלינו בהתאם למבט שאנו מפנים
אליו.

טבַע ַהׂשִ ְמחָה הּוא לִפְרֹוץ ּג ָדֵ ר ,דְ ַהּיְינּו כָּל ַהג ְּדָ ָרה
" ִהּנ ֵה אָנּו רֹואִין ּדְ ּבְדֶ ֶרך ּכְלָל ֶ
טבַע ַהּׂשִ ְמחָה הִיא לִפְרֹוץ ַה ַהג ְּדָ ָרה וְ ַה ַהגְּבָלָה ַההִיא ּולְשַּׁנֹותֹו מִן
וְ ַהגְּבָלָה שֶּבַּנֶפֶשֶ ,
ַה ָּקצֶה אֶל ַה ָּקצֶה ...כָּל אָדָ ם ׁשֶּכ ַ ֲאׁשֶר יִׂשְמַח ּבְנַפְׁשֹו בְּיֹותֵר בְּׂשִ ְמחַת לִּבֹו בַּחֲתּונ ַת
ּבְנֹו וְכ ַּדֹומֶהֲ ,אז ַי ִמתְּגַלִים ֶאצְלֹו ּכֹוחֹות ַהּצְפּונ ִים וְ ַהּנֶעֱלָמִיםּ ,וכ ְמֹו מִי ׁשֶהּוא
ּטבַע [עדין בטבעו] ּו ִמתְבַּיֵּיש לַעֲמֹוד לִפְנ ֵי ֲאנָׁשִים אֹו לְדַ בֵּר
טבַע אִיׁש ּבֹושֶׁת וְדַ ק ַה ֶ
ּבְ ֶ
טבְעֹו הּוא ּבְ ַהכְנָעָה
לִפְנ ֵיהֶם ּו ִמּכ ָל ׁשֶּכ ֵן לִפְנ ֵי ּג ְדֹולִים ִמּמֶּנּו ,אֹו ׁשֶ ִמּצַד דַּ קּות ִ
וְׁשִפְלּות לִפְנ ֵי כָּל אָדָ םִ ,הּנ ֵה בְּעֵת ַהׂשִ ְמחָה יִ ְהיֶה כְּ ַאחַד ַהּג ִיּבֹוִרים וְ ַהּתַּקִיפִים
טבְעָם וְיּוכ ַל לְדַ ּבֵר בִּפְנ ֵי ּכ ַמָּה ֲאנָׁשִים ּג ְדֹולִים וְטֹובִים ִמּמֶּנּו כו' וְֹלא יִתְּבַּיֵיש
בְּ ִ
טבַע כו' .וְכ ֵן מִי
ּכְלָל וְֹלא יִ ְהיֶה בְּ ַהכְנָעָה וְׁשִפְלּות ּכְלָל ּכ ְמֹו אִיׁש ַהמְרֹומָם בְּ ֶ
מּכְבָר לִהְיֹות ּבְדִ קְדּוק ּומָתּון [מחושב
ׁשֶהּוא ּג ָדֹול וְַרב וְחָׁשּוב בְּעֵינ ָיו וְהּוְרגַּל ּבֹו ִ
וזהיר] בְּכ ָל תְּנּועָה ּובְהִיּלּוך וְכ ַּדֹומֶה כו'ֹ ,לא יּוכ ַל לְ ִהתְ ַאּפֵק בְּעֵת ׂשִ ְמחָתֹו ִמלָצֵאת
ִמּג ֶדֶ ר ַהגְבָּלָתֹו ּכ ְמֹו לְַרּקֵד ּבְכ ַמָּה תְנּועֹות ׁשֹונֹות ּולְ ַסּפֵק [למחוא כף] ּבְיָדָ יו ּולְנַעֲנֵעַ
ּבֹראׁשֹו ּולְפַּז ֵז ּולְכ ְַרּכ ֵר ,הֵיפֶך ְרג ִילּותֹו לְגַמְֵרי כו' .וְ ַהּיְינּו לְפִי ׁשֶ ַהׂשִ ְמחָה ְמבִיאָה
אֶת ּכֹוחֹות ַהּנֶפֶׁש מִן ַה ֶהעֱלֶם אֶל ַהּג ִילּוי עַד ׁשֶּפֹוְרצִים אֵת ּג ֶדֶ ר ַה ַהגְּבָלָה הְָרג ִילָה
ּ ...וכ ְמֹו הַחֹוטֵא שֶּׁיְגַּלֶה כָּל עֹומֶק ַרע ׁשֶּבְנַפְׁשֹו ּבְעֵת ׂשִ ְמחָתֹוּ ,ולְהֵיפֶך ַהּצַּדִ יק
ּבְעֵת ׂשִ ְמחָתֹו כָּל עֹומֶק טֹוב ׁשֶּבֹו .וְלִפְעָמִים יָכֹול לִהְיֹות ּבְהִּפּוךׁ ,שֶבְָּרשָׁע יִתְּגַּלֶה
ֶהעֱלֶם הַּטֹוב ַהּג ָנּוז ּבְנַפְׁשֹו וְיִתְעֹוֵרר בְּ ִהתְעֹוְררּות ּתְשּובָה כו'ּ ,ובְצַדִּ יק יִתְּגַּלֶה
מִיעּוט הַָרע ׁשֶּבֹו ַהּג ָנּוז ּבְנַפְשֹו וְיָבֹא לִידֵ י אֵיז ֶה ֵחטְא ַר ֲח ָמנ ָא לִיּצְלַן".
(רבי שלום בער מליובאוויטש ,מאמר "שמח תשמח" תרנ"ז)

לשמחה יש עוצמה אדירה  -לשחרר ,לגלות כוחות נסתרים ולפרוץ גבולות .פריצת
הגבולות הזו עלולה להיות מסוכנת ,ולהוביל ל"עומק רע" ולעבירה על המצוות .אבל
אם נשכיל ,נוכל להשתמש בשמחה כדי לגלות את ה"עומק טוב" ופתאום להעיז לעשות
דברים טובים שלא העלינו על דעתנו שנוכל לעשות .מי אמר שאי אפשר לשבת כל
הלילה וללמוד תורה? למה שלא נוכל לצאת קצת מעצמנו ,ולהתמסר עד הסוף
בעזרה לחבר? מתי כבר נצא לרחוב ונדבר עם כולם על שבת או על כשרות ,בלי
להתבייש?
אנחנו כובלים את עצמנו להרגלים ולגבולות יכולת מאוד מסוימים .וגם אם הם טובים
ויפים ,הם אינם מספיקים .כי עבודת ה' דורשת התמסרות והתקדמות בלתי פוסקת -
"בכל נפשך ובכל מאודך" ,והמפתח לכוחות הללו נעוץ בשמחה .השמחה יכולה לגלות
בנו את ה"עומק טוב" ולהפוך אותנו לאנשים חדשים.
האם לדעתכם הפתיחה וגילוי הכוחות שיוצרת השמחה יכולים להמשיך לאורך זמן,
או שבחלוף שעת השמחה האדם יחזור לטבעו הרגיל?

לדיון בכיתה :איך נוכל לפקח על המחוזות שהשמחה פותחת בפנינו? איך נוכל
לדעת ששמחת פורים ,לדוגמא ,תקרב אותנו להשם ולא תפיל אותנו למקומות
נמוכים?

10
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"'ּדַ ע מַה לְ ַמעְלָה ִמּמְָך' (אבות ב ,א) ּ -פֵירּוׁשּ ,דַ ע ׁשֶּכ ָל מַה ׁשֶּלְ ַמעְלָה הּוא
ִמּמְָך".
(רבי דב בער ,המגיד ממעזריטש ,אור תורה קצ"ח)

"הַּכלָל הּוא ּכ ָך :דְּ ִהּנ ֵה ַהּבַעַל ׁשֵם טֹוב ָהיָה מֹוכ ִיח ּתָמִיד אֶת הָעֹולָם ּבְז ֶה ַהּפָסּוק
(תהילים קכא ,ה)" :ה' צִּלְָך"ּ ,דְ ַהּיְינּוּ :כ ְמֹו ׁשֶ ַהּצֵל עֹוׂשֶה מַה ׁשֶאָדָ ם עֹוׂשֶהּ ,כ ָך
הַּבֹוֵרא ּבָרּוך הּואּ ,כִבְיָכֹול עֹוׂשֶה מַה ׁשֶ ָהאָדָ ם עֹוׂשֶה".
(רבי לוי יצחק מבארדיטשוב' ,קדושת לוי' פרשת נשא)

במקומות רבים מצווה עלינו התורה ללכת בדרכי ה' ולהדבק במידותיו " -מה הוא רחום
וחנון ,אף אתה רחום וחנון" (מכילתא בשלח) וכדומה .הקשר שלנו עם ה' עומד על כך
שאנו מחקים את דרכיו של הבורא ומנסים להידמות אליהם.
אך ,כפי שראינו עתה ,ישנה גם תנועה נגדית .אבות החסידות ,הבעש"ט ותלמידו הרב
המגיד ,מצביעים על כך שגם הקב"ה 'מחקה' אותנו ,וכל מה שאנחנו עושים משפיע
במובן מסוים על מעשיו של הבורא .לא בכדי ,אמר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב שהבעש"ט
הוכיח אנשים בעניין הזה ,כי באמת הכרה זו נותנת לכל מעשינו משמעות עצומה.
לעיקרון האומר כי הקב"ה מתנהג עמנו כפי שאנו מתנהגים ,ניתן למצוא מקורות
דומים בדברי חז"ל .האם עולה בדעתכם מאמר או מדרש בדומה לזה?
השפעת מעשינו על הנהגת הבורא את העולם ,נכונה בכל תחומי החיים .אבל באופן
מיוחד היא ניכרת בעניין השמחה .אנחנו רגילים לחשוב ששמחה באה בעקבות דבר
טוב ,אך במקורות הבאים נלמד כי היחס יכול להיות הפוך  -שדבר טוב צומח בעקבות
השמחה.
וכך כותב הרבי מליובאוויטש במכתב עידוד ליהודי:

"הֹו ָספָה ּבְבִטָחֹון וְשִׂ ְמחָה ( ֲאמִיתִית) מִלְּ ַמּטָה  -מֹוסִיפָה ּבְכ ָל ז ֶה מִלְּ ַמעְלָה
ּוכ ְהֹוָראַת הַּזֹוהַר ַהּקָדֹוש (תצוה קפד ,ב)ּ :תָא ֲחז ֵי אִי אִיהּו קַּיָימָא ּבִנְהִירּו ּדְ ַאנְּפִין
מִתַּּתָאּ ,כ ְדֵ ין ָהכ ִי נַהֲִרין לֵיּה ֵמעֵיּלָא כו' חֶדְ וָא ּדְ בַר נ ַש ָמשִיְך לְגַּבֵיּה חֶדְ וָא ָאחֳָרא
עִילָּאָה"[ .בא וראה :אם הוא ניצב בפנים מאירות מלמטה ,כך מאירים לו
מלמעלה כו' שמחה של אדם ממשיכה אליו שמחה אחרת מלמעלה].
(קטע ממכתב של הרבי מליובאוויטש ,רבי מנחם מענדל שניאורסון
(הובא ב'מעיינותיך' מס' ))21
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חידוש מפתיע מצאנו בדברי רבי שניאור זלמן מלאדי בנושא זה:

השמחה ,על-ידי הבחנת
הטוב והמשמח שבכל דבר,
נחשבת בעיני החסידים
למצווה מדאורייתא( .הבעל
שם טוב)

"וְ ָהעִנְיָןּ :דְ ִּהּנ ֵה ּכְתִיב "ּתַחַת ֲאׁשֶר ֹלא עָבַדְ ּתָ אֶת ה' אֱֹלהֶיָך ּבְׂשִ ְמחָה ּובְטּוב לֵבָב
מֵרֹוב ּכֹל ,וְעָבַדְ ּתָ אֶת אֹויְבֶָך וגו'"ּ ,דְ לִכ ְאֹוָרה ַמׁשְמַע ,אַף עַל ּפִי ׁשֶעֹובֵד אֱֹלקִים
ַרק ׁשֶאֵין ָהעֲבֹודָ ה ּבְׂשִ ְמחָה ּובְטּוב לֵבָבֲ ,אז ַי יּומְשַׁך הָעֹונ ֶׁש "וְעָבַדְ ּתָ אֶת אֹויבֶָך".
וְז ֶה אֵינֹו מּובָן :וְכ ִי ִמּפְנ ֵי מַה יִ ְהיֶה הָעֹונ ֶׁש ַהּמַר ַהּז ֶה ֵמ ֲחמַת ִחּסָרֹון ַהׂשִ ְמחָה לְבַד?
אְַך ָהעִנְיָן ּכ ְמֹו ׁשֶּכ ָתּוב "ּכ ִי אָדָ ם אֵין צַדִּ יק בָּאֶָרץ ֲאׁשֶר יַעֲׂשֶה טֹוב וְֹלא יֶ ֱחטָא"
ּו ֵמ ֲחמַת ז ֶה נִמְשַׁך הָעֹונ ֶׁש .וְאַף עַל ּפִי כ ֵן אִיּלּו ָהיָה עֹובֵד אֶת ה' ּבְׂשִ ְמחָה ׁשֶל
ּטלֶת
ִמצְוָהָ ,היָה גָּדֹול ּכֹח ׂשִ ְמחָה זֹו ׁשֶּמְעֹוֵרר ַהׂשִ ְמחָה לְ ַמעְלָה ּכִבְיָכֹול וְהִיא ְמבַ ֶ
הַּדִ ינ ִים [הקטרוגים ומידת הדין] כו'ּ ,כ ִי "ּבְאֹור ּפְנ ֵי ֶמלֶך ַחּיִים כו'" .מַה ׁשֶאֵין ּכ ֵן "ּתַחַת
ֲאׁשֶר ֹלא עָבַדְ ּתָ ּבְׂשִ ְמחָה כו'" נִמְשְַׁך הָעֹונ ֶׁש עַל ָהעֲוֹונֹות " ֲאׁשֶר אֵין צַּדִ יק בָּאֶָרץ
כו'".

פרק ב

פשוט עושים את זה

(רבי שניאור זלמן מליאדי ,ליקוטי תורה ,פרשת תזריע ד"ה "שוש תשיש")

לפי הסברו של רבי שניאור זלמן  -בגלל מה נגרם העונש של "ועבדת את אויבך"?
מה היא ההשפעה המיוחדת של השמחה על המציאות?

קומו לרקוד!
מורנו הבעל שם טוב ,כשהיה בן עשר ,היה כבר חבר בחבורת הצדיקים
הנסתרים ,ובהיותו בן שבע עשרה היתה דרכו בקודש לבקר בכפרים ובעיירות
לחזק לבותיהם של אחינו בני ישראל באמונת ה'.
הבעש"ט היה מתהלך לבוש בבגד עליון של חצי פרווה ,כמו אנשי הישובים
הפשוטים.
פעם אחת הגיע הבעש"ט לישוב יהודי שהתעסקו בו בעבודת האדמה .היה
זה באמצע הקיץ ושרר יובש .זמן רב לא ירדו גשמים ,תבואות השדה והכרם
התייבשו ,הבהמות חלו במחלת הדבר והייתה עת צרה גדולה.
אנשי הישוב היו יראי שמים והתעוררו בתשובה ,וכשזה לא עזר החליטו להביא
'מגיד' מוכיח לעורר אותם לתשובה .הביאו מגיד ,כל אנשי הישוב התאספו בבית
הכנסת והמגיד לא קימץ בדבריו ושפך על האנשים הפשוטים אש וגפרית ,עד
שכל הקהל בכה בכיות ויללות בלתי רגילות.

בפרק הקודם למדנו על כוחה הגדול של השמחה ,וראינו כיצד ביכולתה לשנות
את חיינו מקצה לקצה .הכל טוב ויפה ,אבל איך בכלל נהיים שמחים? אנחנו
רגילים להיטלטל בין מצבי רוח שונים ,ללא מנגנון שליטה עצמית .אם אני שמח,
אז אני שמח ,ואם אני בדיכאון אז זה המצב ,וזהו זה.
בפרק זה נלמד כיצד מצמיחים שמחה בלב .ראשית כל נתבונן בשני עקרונות
מרעננים:
הראשון  -השמחה היא דבר שמצוי תמיד בתוכנו ,אנחנו לא צריכים לרכוש אותה
אלא בסך הכל לחשוף תכונה שכבר ישנה בתוכנו!
השני  -מצב הרוח הוא דבר נשלט ,אתה מסוגל להפוך את עצמך ממיואש וחסר
כוח ,לרענן ושמח!
במרכז הפרק נלמד שלוש תובנות ,המעוררות אותנו לשמחה:
 .1ההתמקדות בטוב שקיים בתוכנו.
 .2האושר והזכות שבתורה ובמצוות.
 .3קירבת אלוקים שניתנה לנו בירושה.
בסיום הפרק מחכה לנו הפתעה :הקשר בין ציר השמחה-עצבות לבין ציר ענווה-
גאווה יקבל פרשנות חדשה.

מורנו הבעש"ט שנכח בבית הכנסת וראה בצרתם של ישראל ,ובשמעו קולות
הבכיה של האנשים והנשים ,פנה אל המגיד המוכיח וקרא בקול אדיר' :מה יש
לכם מיהודים אלה? יהודים הם טובים' .וצעק בקול' :בואו יהודים ונרקוד יחד
ואחרי מנחה ירדו גשמים' .בתחילה הסתכלו עליו בחשד ,אולי אין הוא ח"ו מאמין
או שיצא מדעתו .אך כשמורנו הבעש"ט הביא ראיות ממאמרי חז"ל לחיזוק
דבריו ,החלו להאזין לדברי החיזוק באמונת ישועת ה' ,והתעוררו בחיזוק תקיף
באמונת ה' ,ויצאו בריקוד יחד עם הבעש"ט .באמצע הריקוד החל לרדת גשם
שוטף ,ומורינו הבעש"ט בירך אותם בברכת שובע(  .ספר השיחות התש"א ,עמ' קיג)    
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 .1עקרונות מרעננים

 .2תובנות משמחות

השקר שבעצב ה'אותנטי'

נקודה טובה

העצב משדר פוזה של כנות' .אני לא עובד עליך' צוחק בקרבו יצר הרע' ,אני לא עושה
עליך פוזות ,אני פשוט לא מושלם ,ומוכן להודות בכנות שאני ממש דפוק .אני מודה -
אני בדיכאון' .מתוך תפיסה תרבותית ותחושה אישית שכזו ,ברור כי העצוב יסתכל על
השמחה כעל סוג של בריחה' .עזוב אותך ,בוא תשמח' .השמחה ,בהסתכלות חיצונית
זו ,היא שטחית ,לא אותנטית ולא כנה ,אלא משכרת ,מעממת את הכאב ולא מעניקה
לו פתרון אמיתי.
האמת היא הפוכה :האותנטיות של הנפש היא שמחה .השמחה היא לא שכרות ולא
'עזרה מבחוץ' אלא מצבה הבריא של הנפש ,כך מלמד אותנו הרב קוק:

על מנת לתת ל'הכרזת העצמאות' יכולת להתבסס בנפש ובחיי היום יום ,מומלץ לצרף
אליה צורות חשיבה חיוביות .חוץ מהחלטה כללית להיות בשמחה ,ישנן מספר תובנות
שמוליכות לשמחה.

ּטבְעִיֹות לָאָדָ םָ ,האָדָ ם ַהּבִָריא ּבְנַפְׁשֹו וְגּופֹו יִ ְהיֶה
"הַׂשִּ ְמחָה הִיא ַאחַת ֵמ ַהּנְטִּיֹות ַה ִ
ּטבְעִית ׁשֶל ַהּנֶפֶׁש ַהּבְִריאָה".
תָמִיד עַּלִיז וְׂשָמֵח ,וְזֹאת הִיא הַּצּוָרה ַה ִ
(הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,עין אי"ה שבת א ,עמ' .)118

אדם צריך לשמור על
רק
ולחשוב
מחשבתו
מחשבות משמחות .עליו
להיזהר מלדבר בענייני
עצבות ומרה שחורה ,ועליו
להתנהג כאילו הוא מלא
שמחה בליבו ולהראות
תנועות שמחות ,אף שאין חש
הוא כך בתוך תוכו .ובסופו
של דבר גם באמת יחוש כך.
(הצמח צדק)

התבוננות בתינוקות מוכיחה את האמת הפשוטה הזאת .תינוקות הם אותנטיים ,והם
מלאי מרץ וחיות .הם בוכים לא פעם ,אך צוחקים הרבה יותר ,ואף פעם לא בדיכאון.
האמת היא שהעצב הוא הבריחה :כשאדם עצוב הוא מרפה מכל פעילות ומכל אחריות,
ויש לו גם תירוץ' :עזוב אותי ,אני במשבר ,אני בדיכאון'.
לפי זה ,כשאנחנו עצובים אנחנו לא נאמנים לעצמנו ,אנחנו לא לגמרי אנחנו .כל
שעלינו לעשות הוא לגלות את אותה תכונה טבעית שכבר קיימת בתוכנו ,ופשוט להיות
 אנשים שמחים .אין זה אומר שזה יבוא בקלות ,אבל הדבר נמצא בהישג ידו של כלאחד מאיתנו.

הכרזת עצמאות
ומכאן לעקרון השני :מצב רוח הוא דבר נשלט!
הביטוי הרווח "קם על צד שמאל" מבטא את המצב הרווח בו אדם מן השורה נשלט
על ידי שבשבת של מצבי רוח ,ואין לו כמעט יכולת להתמודד מולם .תורת החסידות
מלמדת אותנו כי ביכולתנו לשלוט ,לפתח רגשות חיוביים שלנו ולהרחיק בכוח רגשות
שליליים.
עצב הוא דבר ש'נופל עלינו' ,הוא הופך אותנו לפאסיביים כלפי המציאות ,הוא אומר לנו
'חכו לשמחה שאולי תגיע פעם' .לעומת זאת שמחה אמיתית היא דבר אקטיבי ,אתה
הופך את עצמך לשמח ולא מחכה לאף אחד.

"הַָרב ׁשְֹלמֹה ַחּיִים ֶק ֶסלְמַן זַצַ"ל ָהיָה ֶאחָד הַ' ַּמׁשְּפִיעִים' הַּבֹולְטִים ּבַ ֲחסִידּות
חב"ד .הּוא ָאמַר ּפַעַם לְזּוג צָעִירַ ' :ה ַחּיִים ְמלֵאִים עֲלִּיֹות וִיִרידֹותּ ,תַ ְחלִיטּו
ּבְתֹוקֶף ׁשֶ ַאּתֶם ׂשְ ֵמחִים ּבְכ ָל ִמקְֶרהֹ ,לא ְמׁשַּנ ֶה מַה ַה ַּמּצָבׂ .שִ ְמחָה ׁשֶאֵינֶּנ ָה ּתְלּויָה
ּבְׁשּום ּדָ בָר חִיצֹונ ִי'".
(דברים שבע"פ  -התוועדות עם הרב שבתי סלבטיצקי)

זו תגלית מדהימה :השמחה איננה חייבת לנבוע מדברים טובים שקורים לי ,השמחה
תלויה אך ורק בי ,ואני יכול להיות שמח בכל מצב  -אם רק אחליט כך בתוקף .וחשוב
להדגיש שוב :ההחלטה התקיפה הזאת איננה אוטמת אותי מלהתייחס למציאות ,נהפוך
הוא  -החלטה שכזו היא הכרזת נאמנות לעצמי ,הכרזת העצמאות  -אני עצמאי לשלוט
במצב רוחי ואינני עבד למקרים מזדמנים.

המקור הראשון אותו נלמד הוא מספר ליקוטי מוהר"ן ,של רבי נחמן מברסלב .בקטע
זה ,מלמד רבי נחמן את עקרון מציאת הנקודה הטובה .רבי נחמן נותן עצה פשוטה ויום
יומית כדי להגיע לשמחה ,והיא  -ההתמקדות בטוב.

"ּכ ִי ז ֶה יָדּועַ ׁשֶּצִָריך ָהאָדָ ם לִּזָהֵר מְאד לִהְיֹות ּבְׂשִ ְמחָה ּתָמִידּ ,ולְהְַרחִיק ָהעַצְבּות
ְמאֹד ְמאֹד [ּכ ַ ְמבֹאָר ֶאצְלֵנּו ּכַּמָה ּפְעָמִים] .וַ ֲאפִיּלּו שּכְׁשֶ ַּמתְחִיל לְ ִה ְסּתַּכ ֵל ּבְעַצְמֹו
טאִים וְרֹוצֶה ַהּבַעַל ּדָ בָר [היצר הרע] לְ ַהּפִילֹו
וְרֹואֶה ׁשֶאֵין ּבֹו ׁשּום טֹוב ,וְהּוא ָמלֵא ֲח ָ
עַל יְדֵ י ז ֶה ּבְעַצְבּות ּומָָרה ׁשְחֹוָרה ,חַס וְׁשָלֹום ,אַף עַל ּפִי כ ֵן אָסּור לֹו לִּפֹל ִמּז ֶה,
ַרק צִָריך לְ ַחּפֵׂש וְלִ ְמצֹא ּבְעַצְמֹו אֵיז ֶה ְמעַט טֹוב.
ּכ ִי אֵיך ֶאפְׁשָר ׁשֶּלא עָׂשָה מִּיָמָיו אֵיז ֶה ִמצְוָה אֹו ּדָ בָר טֹוב .וְאַף ׁשֶּכְׁשֶ ַּמתְחִיל
לְ ִה ְסּתַּכ ֵל ּבְאֹותֹו הַּדָ בָר הַּטֹוב הּוא רֹואֶה ׁשֶהּוא ּג ַם ּכ ֵן ָמלֵא ּפְצָעִים וְאֵין ּבֹו ְמתֹם.
ַהיְנּו ׁשֶרֹואֶה ׁשֶּג ַם ַה ִּמצְוָה וְהַּדָ בָר ׁשֶּבִקְדֻ ּׁשָה ׁשֶּזָכ ָה לַעֲׂשֹות ,הּוא ּג ַם ּכ ֵן ָמלֵא ּפְנִּיֹות
[נגיעות אישיות] ּו ַמ ֲחׁשָבֹות ז ָרֹות ּופְגָמִים הְַרּבֵה .עִם ּכ ָל ז ֶה אֵיך ֶאפְׁשָר ׁשֶֹּלא יִ ְהיֶה
ּבְאֹותָּה ַה ִּמצְוָה וְהַּדָ בָר ׁשֶּבִקְדֻ ּׁשָה אֵיז ֶה ְמעַט טֹובּ ,כ ִי עַל ּכ ָל ּפָנ ִים אֵיך ׁשֶהּוא ,עַל
ּכ ָל ּפָנ ִים ָהיָה אֵיז ֶה נְקֻּדָ ה טֹובָה ּבְ ַה ִּמצְוָה וְהַּדָ בָר טֹוב ׁשֶעָׂשָה.
ּכ ִי צִָריך ָהאָדָ ם לְ ַחּפֵׂש ּולְבַּקֵׁש לִ ְמצֹא ּבְעַצְמֹו אֵיז ֶה ְמעַט טֹוב ּכ ְדֵ י לְ ַהחֲיֹות אֶת
עַצְמֹו ,וְלָבֹוא לִידֵ י ׂשִ ְמחָה ּכַּנ ַ"ל .וְעַל יְדֵ י ז ֶה ׁשֶ ְּמ ַחּפֵׂש ּומֹוצֵא ּבְעַצְמֹו עֲדַ יִן ְמעַט
טֹוב ,עַל יְדֵ י ז ֶה הּוא יֹוצֵא ּבֶ ֱאמֶת ִמּכ ַף חֹובָה לְכ ַף ז ְכּות ,וְיּוכ ַל לָׁשּוב ּבִתְׁשּובָה
ּבִבְחִינֹות "וְעֹוד ְמעַט וְאֵין ָרׁשָע וְ ִהתְּבֹונַנְּתָ עַל מְקֹומֹו וְאֵינֶּנּו"ּ ,כַּנ ַ"לַ .היְנּוּ :כ ְמֹו
ׁשֶּצְִריכ ִין לָדּון ֲאחִֵרים לְכ ַף ז ְכּותֲ ,אפִיּלּו אֶת הְָרׁשָעִים ,וְלִמְצא ּבָהֶם אֵיז ֶה נְקֻּדֹות
טֹובֹות וְעַל יְדֵ י ז ֶה מֹוצִיאִין אֹותָם ּבֶ ֱאמֶת ִמּכ ַף חֹובָה לְכ ַף ז ְכּות ּבִבְחִינ ַת "וְעֹוד
ְמעַט וְכּו' וְ ִהתְּבֹונַנְּתָ וְכּו'"ּ ,כַּנ ַ"ל ּ -כ ְמֹו כ ֵן הּוא ֵאצֶל ָהאָדָ ם ּבְעַצְמֹוׁ ,שֶּצִָריך לָדּון
אֶת עַצְמֹו לְכ ַף ז ְכּות וְלִ ְמצֹא ּבְעַצְמֹו אֵיז ֶה נְקֻּדָ ה טֹובָה עֲדַ יִן ּכ ְדֵ י לְ ַחּז ֵק אֶת עַצְמֹו
ׁשֶּלא יִּפֹל לְגַמְֵרי ,חַס וְׁשָלֹוםַ .רק אַּדְ ַרּבָא יְ ַחּיֶה אֶת עַצְמֹו ,וִיׂשַּמַח אֶת נַפְׁשֹו
ּבִ ְמעַט הַּטֹוב ׁשֶּמֹוצֵא ּבְעַצְמֹוּ ,דְ ַהיְנּו מַה ּׁשֶּזָכ ָה לַעֲׂשֹות מִּיָמָיו אֵיז ֶה ִמצְוָה אֹו אֵיז ֶה
ּדָ בָר טֹובּ .וכ ְמֹו כ ֵן צִָריך לְ ַחּפֵׂש עֹוד ,לִמְצא ּבְעַצְמֹו עֹוד אֵיז ֶה ּדָ בָר טֹוב ,וְאַף
ׁשֶּג ַם אֹותֹו הַּדָ בָר הַּטֹוב הּוא ּג ַם ּכ ֵן מְעָרב ּבִפְסֹלֶת הְַרּבֵה ,עִם ּכ ָל ז ֶה יֹוצִיא ִמּׁשָם
ּג ַם ּכ ֵן אֵיז ֶה נְקֻּדָ ה טֹובָה ,וְכ ֵן יְ ַחּפֵׂש וִילַּקֵט עֹוד ַהּנְקֻּדֹות טֹובֹות[ .וְ ִהזְהִיר ַרּבֵנּו,
זִכ ְרֹונֹו לִבְָרכ ָה ,מְאד לֵילֵך עִם הַּתֹוָרה הַּזאתּ ,כ ִי הּוא יְסֹוד ּג ָדֹול לְכ ָל מִי ׁשֶרֹוצֶה
לְ ִהתְקֵָרב לְ ַהּׁשֵם יִתְּבַָרְךּ ,ולְבַל יֹאבַד עֹולָמֹו לְגַמְֵרי חַס וְׁשָלֹום].
(רבי נחמן מברסלב ,ליקוטי מוהר"ן תורה רפב)

התבוננות בעין טובה על עצמך ועל הסביבה ,משנה את הפוקוס ומתוך כך משנה גם
את המציאות .אם באמצע יום של חול מישהו יפנה אליך ויאמר לך 'אתה נראה נפלא!'
מייד תרגיש איך קומתך מזדקפת ,וליבך אומר' :באמת זהו יום נפלא' .הסתכלות של
הזולת משפיעה עליך ,וכך גם התייחסותך לעצמך ולאחרים משפיעה הלאה.

מה זה משנה אם השמחה מצויה בתוכי או שאני רוכש אותה מן החוץ?
לדיון בכיתה :הגעת למסיבת פורים ,אבל אתה עומד מחוץ לריקודים ,אין לך מצב
רוח ואתה ,משום מה ,לא מתלהב מכלום .מנסים למשוך אותך למעגל אבל לא 'בא
לך' .מה נכון ואמיתי לך לעשות במצב כזה?
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למציאת ה'נקודה הטובה' יש השפעה כפולה .אילו שני פעולות נובעות ממציאת
הנקודה הטובה?
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חשבו היטב :כיצד ניתן לשמוח בנקודה הטובה ,על אף שאני יודע שיש בי גם צדדים
לא כל כך טובים?
תרגיל :כתוב על עצמך  20 -פעולות טובות שביצעת השבוע וחמש תכונות חיוביות
שמאפיינות אותך.
תרגיל כיתתי' :תיבת דואר'  -כל אחד כותב בעין טובה על תכונה חיובית שהוא מוצא
בכל אחד מבני הכיתה .ניתן לעשות זאת במשך חודש ,כאשר בכל יום תיבת הדואר
מתמלאת לנמען אחד ,אפשר גם לעשות זאת בשעה מרוכזת.

אשרינו!
מה משמח בן אדם? דבר טוב שנפל בחלקו .כשאנחנו מגלים דבר חדש או משתחררים
מטרדה מעיקה ,כאשר אנחנו מקבלים מתנה או מצליחים בדבר שעמלנו בו רבות,
כשאנו זוכים לאהבה ונחת מאדם קרוב  -כל הדברים הללו מעוררים בנו שמחה.
אבל כל הדברים האלו יכולים לחלוף ולהתפוגג .המתנה יכולה להישבר ,הטרדה
עלולה לשוב וגם החברות לפעמים מתנתקת .כל הדברים הקטנים או הגדולים
ששייכים לעולם הזה ,לא יכולים להשרות בנו שמחה נצחית ואמיתית .הדבר היחיד
שיכול לתת לנו שמחה מושלמת ,זה הקשר לבורא עולם .הקב"ה הוא נצחי וגם הקשר
שלנו אליו הוא דבר שלא יתנתק .לימוד התורה וקיום המצוות ,הם היוצרים ומבטאים
את הקשר שלנו עם ה' ,והם המעוררים בנו שמחה שלימה .ראו מה מספר רבי אלעזר
אזכרי בספרו ,ספר חרדים:

"וְכ ֵן ּג ִילָּה הַָרב ֶה ָחסִיד הַמְּקּוּבָל מהר"ר יִצְחָק ַאׁשְּכְנַּז ִי זַצַ"ל (האר"י הקדוש)
לְאִיׁש סֹודֹוׁ ,שֶּכ ָל מַה ּׁשֶ ִהּׂשִיג ׁשֶּנִפְּתְחּו לֹו ׁשַעֲֵרי ַה ָחכְמָה וְרּו ַח הַּקֹודֶ ׁשּ ,בְׂשָכ ָר
ׁשֶ ָהיָה ׂשָ ֵמ ַח ּבַעֲׂשִּיַת ּכ ָל ִמצְוָה ׂשִ ְמחָה ג ְדֹולָה לְאֵין ּתַכְלִית".

"שמחת האדם – מוסיפה
בריאות בגשמיות ובריאות
ברוחניות"( .הרבי מליובאוויטש)

(ספר חרדים ,הקדמה למצוות ,התנאי הרביעי)

האר"י הקדוש ,שרוב רובה של תורת הקבלה נשענת עליו ,זכה לדרגתו לא בגלל
צומות ,סיגופים או פעולות נסתרות ,אלא מתוך שמחה נפלאה בקיום המצוות! השמחה
במצוות היא שמחה שלימה ,שפותחת אותנו ומקרבת אותנו לה'.

שמחה בכל מצב...
באחד ממסעותיהם ,מצאו את עצמם שני האחים הצדיקים ,רבי זושא מאניפולי
ורבי אלימלך מליז'נסק ,מושלכים אל תא מצחין בבית הכלא העירוני ,יחד עם
עוד כ 15-פושעים גויים .עלילה שפלה נרקמה נגדם והם לא ידעו כיצד יחלצו
מן הצרה.
לפתע התחיל אחד האחים לבכות .אמר לו אחיו" :אחי היקר ,אל תדאג ,בטוחני
שה' יתברך יצילנו גם מצרה זו"! אמר לו השני" :גם אני בטוח ,אך לא על כך אני
בוכה .בוכה אני ,מכיוון שבאמצע התא הניחו הסוהרים דלי של שירותים .ומכיוון
שזהו מקום מטונף ,הרי שאסור על פי ההלכה ללמוד תורה ,ואיני יכול ללמוד
ולהגות בחכמתו יתברך" .אחיו הביט בו מהורהר במשך כמה דקות .לפתע עלה
חיוך רחב על פניו ופנה אליו בשאלה" :מדוע איננו יכולים ללמוד"? .ענה לו
השני" :מכיוון שכך כתוב בתורה"! הביט בו אחיו בפנים שוחקות ואמר לו" :אם
כך ,אי-הלימוד שלנו הוא מצווה ,ומצוות צריכים לעשות בשמחה"!
החלו שני האחים לרקוד .הביטו עליהם שאר האסירים הגויים בתמיהה ושאלו:
"מדוע אתם רוקדים"? ענו להם האחים" :אנחנו רוקדים כי יש כאן שירותים"!
החלו שאר האסירים לרקוד יחד איתם .קולות השירה והריקודים הרקיעו
שחקים והגיעו עד למשרדו של מפקד הכלא .מלווה במספר סוהרים ,הגיע
המפקד הרותח אל מוקד הרעש ,וצעק בזעם" :למה אתם רוקדים"? "אנחנו
רוקדים כי יש כאן שירותים"! ענה לו אחד האסירים" .אם כך" ,אמר המפקד" ,אני
מוציא מכאן את השירותים"...
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לכל אורך הדורות ,השמחה במצוות הייתה מקור הנועם והאושר היהודיים .יהודי
פשוט וקשה יום ,היה מתענג על השיעור היומי במשנה ,על מצוות ארבעת המינים
או על גמילות חסד ליתומים .המצוות ממלאות אותנו ,נותנות לנו סיפוק וגורמות לנו
לאושר .וכך מפרשת תורת החסידות את מטבע הברכות הקבוע בפינו" :אשר קדשנו
במצוותיו":

"אין שכינה שורה לא מתוך
עצבות ולא מתוך עצלות
ולא מתוך שחוק ולא מתוך
קלות ראש  ...אלא מתוך דבר
שמחה של מצווה" (מסכת
שבת דף ל):

"וְהּוא ׂשִ ְמחָה ׁשֶל ַמעְלָה ַה ִּמתְּגַּלָה ּבְנִׁשְמֹות יִׂשְָראֵל לִׂשְמֹ ַח לִּבָם בה' הַּׁשֹוכ ֵן ּבְתֹוְך
ּתֹוָרתָם וַעֲבֹודָ תָםׁ ,שֶּצְִריכ ִים לִהְיֹות ּבְׂשִ ְמחָהּ ,כ ְמֹו ׁשֶּכ ָתּוב "ּתַחַת ֲאׁשֶר ֹלא עָבַדְ ּתָ
אֶת ה' אלוקיך ּבְׂשִ ְמחָה וכו'"ּ ...וכ ְ ַמ ֲאמַר ' ֲאׁשֶר קִּדְ ׁשָנּו בְּ ִמצְוֹותָיו'ֲ ' ,אׁשֶר' הּוא
לְׁשֹון ּתַעֲנּוג מְאֹוד עַד לְ ַהּלֵלׁ ...שֶהּוא לְׁשֹון ׂשִ ְמחָה וְהִיּלּול עַל רֹוב טֹוב".
(רבי שניאור זלמן מליאדי' ,תורה אור' דף פ"א)

אחד הקשיים שלנו לשמוח במצוות ,הוא מכך שהם חוזרות על עצמם מדי יום .מרוב
מצוות ,אנחנו כבר שוכחים את הגדולה והפלא שבהם .במקור הבא נראה משל יפה
שנותן רבי שניאור זלמן מלאדי ,שיחזק אותנו בעניין זה:

"וְז ֶהּו עִנְיַין ַהּזְמִירֹות ׁשֶּקָָרא ּדָ וִד ַה ֶּמלְֶך לְדִ בְֵרי ּתֹוָרה
קיט,נד)]ׁ ...שֶ ָהיָה ִמתְעַּנ ֵג ּבְכ ָל ַאחַת ּכ ְמֹו ׁשֶ ִּמתְעַּנְג ִים בַּעֲֵריבּות ּו ְמתִיקּות ַהּנ ִיּגּון
וְ ַהּזֶמֶר ,שֶּנ ִיּגּון וְזֶמֶר ֶאחָד ְמנַּגְנ ִין ּו ְמזַּמְִרים ּכַּמָה ּפְעָמִים ֵמ ַאחַר ׁשֶהּוא זֶמֶר יָפֶה
מְאֹוד וְזֹו הִיא ׂשִ ְמחָה ׁשֶל ִמצְוָוהּ .דְ ַהיְּינּו ֵמ ֲחמַת עֹוצֶם ּג ְדּולַת ַה ִּמצְוָוה עַצְמָּה ּכ ִי
ּגָבְהָה ַמעֲלָתָּה מְאֹוד".

["זְמִירֹות הָיּו לִי חּוּקֶיָך" (תהילים

(רבי שניאור זלמן מליאדי' ,לקוטי תורה' במדבר דף יח)

משימה :מבין המצוות היום-יומיות ,בחר את המצווה שהכי קל לך לשמוח בה.
בשבוע הקרוב ,בכל פעם שתקיים את המצווה שבחרת ,עצור לרגע לפני או תוך כדי,
ותן לעצמך לשמוח.
סמן לעצמך בכל יום את רמת השמחה שהגעת אליה (בין  1ל)10-
בעוד שבוע ,נפתח את השיעור בסבב בו נבחן מה והאם השתנה משהו ביחס שלנו
לאותה מצווה ,או בכלל לחיים.
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זכית בלוטו!

 .3מצבי תודעה מובילים

מספרים על יהודי אחד שביתו עלה בלהבות ,ולמרבה התדהמה ,שכניו מצאו אותו
רוקד מסביב לבית! השכנים המופתעים שאלו אותו' :השתגעת? למה אתה כל כך
שמח?' והיהודי ענה' :אני שמח על כך שאני יהודי .כי אילו הייתי גוי ,גם האלוקים שלי
היה נשרף!".

איזהו עשיר? השמח!

ואכן ,השמחה הבסיסית והשורשית ביותר היא על עצם אמונתנו בה' .בלי שנעשה כלום,
אפילו בלי שנלמד תורה או נקיים מצוות ,יש לנו במה לשמוח .לשמוח בכך שזכינו
להאמין בה' ולהיות קרובים אליו .במקור הבא נראה כיצד מתאר רבי שניאור זלמן את
הקרבה הזו לה':
"הלוך ילך ובכה נושא משך
הזרע ,בא יבוא ברינה נושא
אלומותיו" (תהילים קכו,ו).
ופירשו חסידים :כשעבודת
ה' היא מתוך עצבות ,אין בה
הצלחה .ועל זה אומר דוד
המלך" :הלוך ילך ובכה",
כשמהלך בעבודת ה' מתוך
בכי ,הרי הוא "נושא משך
הזרע" – לוקח הוא איתו מעט
זרעים ויבולו דל .אבל אם
"בא יבא ברינה" ועבודת ה'
באה לו מתוך רינה ושמחה,
אז הוא "נושא אלומותיו" ויוצא
עם שלל גדול( .גאון וחסיד עמ'

"עֹוד זֹאת ּתִ ְהיֶה ׂשִ ְמחַת ַהּנֶפֶׁש ָה ֲאמִיתִּיתּ ,ובִפְָרט ּכְׁשֶרֹואֶה ּבְנַפְׁשֹו ּבְעִּתִים
מְזּו ָמנ ִים ׁשֶּצִָריְך לְזַּכְכ ָּה ּולְ ָהאִיָרּה ּבְׂשִ ְמחַת לֵבָבֲ ,אז ַי יַעֲמִיק ַמ ְחׁשַבְּתֹו וִיצַּיֵיר
ּבְׂשִכ ְלֹו ּובִינ ָתֹו עִנְיַן יִחּוּדֹו [אחדות ה' " -ה' אלוקינו ה' אחד"] יִתְּבַָרְך ָה ֲאמִיתִי  -אֵיְך
הּוא ְמ ַמּלֵא ּכ ָל עָלְמִין [ממלא את כל העולמות ,מצוי בהם ומחייה אותם] עֶלְיֹונ ִים וְתַחְּתֹונ ִים,
וַ ֲאפִילּו מְֹלא כ ָל ָהאֶָרץ ַהּלָזֹו הּוא כ ְבֹודֹו [גילוי שלו] יִתְּבַָרְך ...וְ ִהּנ ֵה ּכְשֶיַעֲמִיק ּבְז ֶה
הְַרּבֵה ,יִׂשְמַח לִּבֹו וְתָג ֵל נַפְׁשֹו אַף ּג ִילַת וְַרּנ ֵן ּבְכ ָל לֵב וָנֶפֶׁש ּו ְמאֹד ּבֶאֱמּונ ָה זֹוּ ,כ ִי
ַרּבָה הִיא ּכ ִי הִיא קְִרבַת אֱֹלהִים ַמּמָׁש...
וְ ִהּנ ֵה ּכַּמָה ג ְדֹולָה ׂשִ ְמחַת הֶדְ יֹוט ּוׁשְפַל ֲאנָׁשִים ּבְ ִהתְקְָרבּותֹו לְ ֶמלְֶך ּבָׂשָר וָדָ ם,
ַה ִּמתְ ַאכְסֵן וְדָ ר אִּתֹו עִּמֹו ּבְבֵיתֹו .וְקַל וָחֹומֶר לְאֵין קֵץ לְקְִרבַת וְדִ יַרת ֶמלְֶך ַמלְכ ֵי
ַה ְמלָכ ִים הקב"הּ ,וכ ְדִ כְתִיבּ" :כ ִי מִי הּוא ז ֶה ֲאׁשֶר עַָרב לִּבֹו לָגֶׁשֶת ֵאלָי נְאֻם ה'".
וְעַל ז ֶה תִיּקְנּו לִיּתֵן ׁשֶבַח וְהֹודָ יָה לִׁשְמֹו יִתְּבַָרְך ּבְכ ָל ּבֹקֶר וְלֹומַרַ " :אׁשְֵרינּו מַה
ּטֹוב ֶחלְקֵנּו וכו' ּומַה יָפָה יְרּוׁשָתֵנּו"ּ .כ ְלֹומַרּ ,כ ְמֹו ׁשֶ ָהאָדָ ם ׂשָׂש וְׂשָ ֵמ ַח ּבִירּוׁשָה
ׁשֶּנָפְלָה לֹו הֹון עָתָק ׁשֶֹּלא עָמַל ּבֹוּ ,כ ֵן וְיֹותֵר ִמּכ ֵן לְאֵין קֵץ יֵׁש לָנּו לִׂשְמֹו ַח עַל
יְרּוׁשָתֵנּו ׁשֶ ִהנְחִילָנּו אֲבֹותֵינּו ,הּוא יִחּוד ה' ָה ֲאמִיתִי ֲאׁשֶר ֲאפִילּו ּבָאֶָרץ ִמּתַחַת
אֵין עֹוד ִמלְבַּדֹו".
(רבי שניאור זלמן מליאדי ,ספר התניא ,ליקוטי אמרים פרק לג)

)315

"חבל על הזמן ,גן עדן זה כאן!" .כדי לשמוח בה' לא צריך ללכת רחוק ,אלא רק להסיר
את המסך ולגלות שהקב"ה נמצא כאן! הקב"ה מחיה כל נקודה בעולם ,והעולם כולו
הוא גילוי של הקב"ה .האמונה ,שנטועה בנפשו של כל יהודי ,היא ה'אנטנה' שקולטת
את הגילוי הזה .כח האמונה שמצוי באופן טבעי בכל אחד מאיתנו ,מכיר ויודע שהקב"ה
נמצא בכל מקום .והידיעה הזו ,ברגע שהיא הופכת להיות מודעת ,אמורה להציף אותנו
בשמחה  -כי מה יותר טוב ומשמח מלהיות קרוב לה'?
רבי שניאור זלמן מצביע על הכרה והבנה שנמצאת בתוכנו ,גם אם אנחנו לא מודעים
אליה .כי חוסר המודעות ,לא מבטל את האמת בקיומו של דבר .לדוגמא ,רובנו לא
נותנים את הדעת לפעילות הבלתי פוסקת של הלב ,למרות שכל חיינו תלויים בכך,
ואף על פי כן הלב ממשיך לפעום ולפעול .כך גם הקליטה של האמונה בנוכחות של ה'
היא דבר אמיתי ,אפילו אם לרוב אנו לא חשים בכך .וברגע שנפנה את הדעת ואת הלב
לאמונה שבתוכנו ,היא תמלא אותנו בשמחה גדולה.
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מי יותר שמח  -זה שאין לו ,או זה שיש לו? לכאורה ,זה שיש לו .כי במה כבר אפשר
לשמוח ,אם לא בדברים שאנחנו משיגים? אבל ,המציאות לא בדיוק עובדת ככה .פעמים
רבות ,האנשים העשירים והמלאים בכל טוב ,הם אנשים עצובים .ככל שאתה מתקדם
במרדף ,בכל פעם שאתה משיג את מה שרצית ,אתה הופך לצמא יותר ,לחסר יותר.
חז"ל מציעים לנו אושר שמגיע ממקום אחר" :איזהו עשיר? השמח בחלקו" (אבות ד,
א) .העשיר האמיתי שנהנה מעושרו ,הוא זה שיודע לשמוח במה שיש לו ,ולאו דווקא זה
שיש לו יותר.
בקטע הבא נתמקד בהבנת רעיון זה ,שהוא משמעותי ביותר בדרכנו אל השמחה.
נלמד על כך שהשמחה מתחילה ונגמרת בשאלה  -במה אני ממוקד? בעצמי או במה
שלמעלה ממני?

" ַההְַרּגָׁשָה ָהעַצְמִית [הרגשת עצמו; ההתמקדות בעצמו] הִיא סִיּבָה לְעַצְבּות .לְבַד זֹאת
ּטבַע ָהאָדָ ם מִּתֹולַדְ ּתֹו שֶ"מִי ׁשֶּיֵׁש לֹו ָמנ ֶה [מאה זוז] רֹוצֶה מָאתַיים" ּומִּׁשּום ז ֶה
ׁשֶ ֶ
"אֵין אָדָ ם מֵת וַ ֲחצִי תַ ֲאוָותֹו ּבְיָדֹו"ִ ,הּנ ֵה הַּמּוְרג ָש [המרגיש את עצמו] חֹוׁשֵב ׁשֶ ַּמּג ִיעַ לֹו
הְַרּבֵה .וְלָכ ֵן ּג ַם ׂשִ ְמחָתֹו ּבְטֹוב ׁשֶּיֵׁש לֹוֹ ,לא זֹו ּבִלְבַד ׁשֶאֵינ ָּה ׂשִ ְמחָה שְׁלֵימָהֶ ,אּלָא
עֹוד ּגֹוֶרמֶת עַצְבּות מִּׁשּום ֶהעֱדֶ ר ַה ִה ְסּתַּפְקּותּ .דְ ִמּצַד ַמעֲלַת מַהּותֹו ,הּוא ּתָמִיד
עָצֵב ּכ ִי ּכ ָל מַה ׁשֶּנֹותְנ ִים לֹו מִן ַהּׁשָ ַמיִם אֵינֹו ּכְלָל ּכְפִי ַה ַּמּג ִיעַ לֹו לְפִי מַהּותֹו
ַהּנַעֲלֶה ּבְעֵינ ֵי עַצְמֹו.
ָא ְמנ ָם ָהעָנ ָיו הּוא ּתָמִיד ּבְׂשִ ְמחָה ,וְׂשִ ְמחָתֹו הִיא שְׁלֵימָהּ .דְ ִמּצַד ׁשֶאֵינֹו ַמ ְחׁשִיב אֶת
עַצְמֹו לְבַעַל ַמעֲלָה ,וְֹלא ַמּג ִיעַ לֹו ּכ ְלּום ,אִםּ-כ ֵן ּכְׁשֶּיֵׁש לֹו מַה ׁשֶּיֵׁש לֹוִ ,הּנ ֵה ַהּכֹל
הּוא ּבְדֶ ֶרְך ַמּתָנ ָה ,וְעַלּ-כ ֵן הּוא ׂשָ ֵמ ַח מְאֹוד ּבָז ֶהּ .ולְאִידָ ְךּ ,ג ַם ּבְ ֶהעֱדֶ ר ַהּׁשֶפַע אֵינֹו
ִמתְעַּצֵבִ ,מּלְבַד זֹאת ׁשֶ ִּמּצַד ַהּכ ַָרת ָה ֱאמֶת ׁשֶּבֹו הֲֵרי אֵינֹו מּושְקָע ּכ ָלּ-כ ְָך ּבִצְָרכ ָיו
ַהּגַׁשְ ִמּיִים ,וְיֵׁש לֹו עִנְיָינ ִים ּג ְבֹוהִים יֹותֵר ׁשֶ ֲאלֵיהֶם הּוא ִמׁשְּתֹוקֵקִ ,הּנ ֵה ִמּלְבַד זֹאת
הּוא אֵינֹו ִמתְעַּצֵבׁ ,שֶהֲֵרי אֵין ַמּג ִיעַ לֹו ּכ ְלּום וְלָּמָה יִתְעַּצֵב?
וְז ֶהּו "וְיָסְפּו עֲנָוִוים בַּה' ׂשִ ְמחָה" ָ -העֲנָוָוה הִיא ּכְלִי וְסִיּבָה לְׂשִ ְמחָה".
(רבי יוסף יצחק מליובאוויטש ,ספר המאמרים התש"י ,ד"ה "ויספו ענוים בה' שמחה")

הסבר את שני הצדדים בשלמותו של העניו  -מדוע הוא שמח ,ולמה הוא איננו עצוב?
הרבי הריי"צ מתאר את ההפך מהענווה ,כ"הרגשה עצמית" ,שפירושה  -שקיעה
והתמקדות של האדם בעצמו .זוהי תכונה פסולה שגורמת לעצבות ,אבל לכאורה היא
מאוד טבעית והגיונית .איך אפשר לא להרגיש את עצמנו? הרי האדם בטבעו מודע
ומתמקד בדבר הכי קרוב אליו  -הוא עצמו!
באמת ,נקודה זו דורשת ביאור רחב ו'עבודה פנימית' .אבל ,ניתן לכך דוגמא קטנה
שתעזור להבהיר את העניין :תארו לעצמכם שמזמינים אתכם לנאום לפני קהל של
 400איש .מן הסתם ,במעמד כזה אתם תהיו מרוכזים לגמרי בצורה שאתם נראים ,בכל
תנועה שאתם עושים ,ובכל הגה שאתם מוציאים מהפה .למחרת ,אתם חוזרים לשגרה,
עולים לאוטובוס במרכז העיר ,משלמים לנהג ומחליפים איתו כמה מילים .האם בעליה
לאוטובוס תהיו גם כן כל כך מודעים למראה ולהופעה שלכם? ברור שלא .יש מצבים
בהם אנחנו מאוד מרוכזים בעצמנו ,ויש מצבים בהם אנחנו מתרכזים בדבר אותו אנו
עושים ,וההופעה שלנו זורמת באופן טבעי ופשוט.
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באותו אופן ,יש אנשים שכל הזמן מתמקדים בעצמם  -בתועלתם האישית ,בהופעתם
החיצונית ,ביחס שלו הם זוכים וכו' .אלו הם טיפוסים מהסוג של "ההרגשה העצמית",
עליה דיבר הרבי הריי"צ .ויש אנשים ,שגם כן פועלים ומתקשרים עם הסביבה ,אבל
מתמקדים במעשה עצמו ,בלי לחשוב כל הזמן על הופעתם החיצונית ועל התגובה
שיקבלו .האנשים הללו משתייכים לטיפוס ה'עניו' ,שביכולתו להגיע לשמחה וסיפוק
אמיתי.
תרגיל :מצא  2דוגמאות מחייך ,למצבים בהם אתה היית החשוב ,וה"עניין" רק שירת
אותך ,ו 2-מצבים הפוכים  -בהם ה"עניין" היה חשוב לך יותר מעצמך.
השווה בין הדוגמאות שהבאת :מתי חשת באושר רב יותר? מתי הרגשת כוחות חזקים
פועמים בך?

משהו ש'גדול' עליך
במקור הבא ,מתוך שיחתו של הרבי מליובאוויטש  -רבי מנחם מענדל שניאורסון ,נראה
רמה נוספת בשמחתו של העניו .הרבי מדבר על שמחתו של העובד את ה' מתוך 'קבלת
עול' ומבהיר כי שמחה זו היא הנעלית ביותר:

"לאכול צריך – כשצעירים,
לישון – ישנים בקבר ,ולהיות
עצובים  -לעולם לא!
(רבי מנחם מענדל מקוצק)

"עִנְיָנ ָּה ׁשֶל ׂשִ ְמחָה הּוא ִ -הׁשְּתַחְְררּות ֵמ ַהגְּבָלֹות .לְפִיכ ְָך אָנּו רֹואִים ּכ ִי ּכְׁשֶ ָהאָדָ ם
ׁשָרּוי ּבְׂשִ ְמחָה ֲאמִיתִּית הּוא עֹוׂשֶה ּדְ בִָרים ׁשֶהֵם לְ ַמעְלָה ִמּמְדִ ידַ ת וְ ַהגְּבָלַת ׂשִכ ְלֹו.
אַף ַהּסִיּבָה ַה ְמבִיאָה אֶת ַהּׂשִ ְמחָה הִיא ּדָ בָר ַהּנַעֲלֶה מִן ַה ַהגְּבָלֹות ׁשֶּלֹוׁ ,שֶּכ ֵן
ּכְלָל הּוא ׁשֶּכ ָל מְסּובָב (ּתֹוצָאָה) הּוא ּבְמִידָ ה יַ ֲחסִית לַּסִיּבָהּ ,ו ֵמ ַאחַר ׁשֶהַּתֹוצָאָה
 ַהּׂשִ ְמחָה ,נַעֲלֵית ֵמ ַהגְּבָלֹותְ ,מׁשַּמֵׁש הַּדָ בָר הֹוכָחָה ׁשֶּג ַם ּגֹוֵרם ַהּׂשִ ְמחָה הּואּדָ בָר ַהּנַעֲלֶה ֵמ ַהגְּבָלֹותּ .כ ְלֹומַר ּכְׁשֶזֹוכ ֶה לְדָ בָר ׁשֶֹּלא צִיּפָה לֹו ּכְלָל ,וְהּוא נַעֲלֶה
ֵמ ַהׁשְעַָרת ַהּׂשֵכ ֶל ׁשֶּלֹו ,הֲֵרי מִּׁשּום אִי ַה ַהגְּבָלָה ׁשֶּזָכ ָה לֹו ִ -מתְעֹוֶרֶרת ּבֹו ּג ַם
ּתֹוצָאָה ׁשֶל ּבְלִי ּג ְבּולׁ ,שֶּז ֶה עִנְיַן ַהּׂשִ ְמחָה...
הּו ְסּבַר ׁשֶ ַהּסִיּבָה לְׂשִ ְמחָה ֲאמִיתִּית הִיא עִנְיָן ַהּנַעֲלֶה ֵמ ַהׁשְעַָרת ַהּׂשֵכ ֶל .מּובָן,
אֵיפֹואֵ ,מ ֵאלָיו ׁשֶּכ ְדֵ י ׁשֶּתִ ְהיֶה עֲבֹודַ ת ה' ּבְׂשִ ְמחָה צִָריְך לִהְיֹות מְקֹוָרּה ּבְ ַקּבָלַת
עֹולׁ ,שֶּכ ֵן ּכ ַ ֲאׁשֶר ָהעֲבֹודָ ה נֹובַעַת ֵמ ֲהבָנ ָתֹו וְ ַהּׂשָג ָתֹו הֲֵרי הִיא עִנְיַן מּוגְּבָל ,וְאֵין
ֶאפְׁשָרּות ׁשֶתִּיּוָוצֵר עַל יָדָ ּה ׂשִ ְמחָה ֲאמִיתִּיתּ ,בִלְּתִי מּוגְּבֶלֶת .אְַך ּכ ַ ֲאׁשֶר ָהעֲבֹודָ ה
נֹובַעַת ִמ ַּקּבָלַת עֹול ,לְ ַמעְלָה ֵמ ַהּׂשָג ַת ָהאָדָ םׁ ,שֶהּוא עַצְמֹו מּוגְּבָל ְ -מבַּטֵל הּוא
אֶת עַצְמֹו ּבְכ ְָך ּו ִמתְ ַחּבֵר אֶל הקב"ה עַל יְדֵ י קִּיּום ִמצְוֹותָיו ,יִתְּבַָרְךׁ ,שֶהֲֵרי " ִמצְוָוה"
ִמּלְׁשֹון :צַוְותָּא וְ ִהתְ ַחּבְרּות ,וְהּוא ,יִתְּבַָרְך ,הֲֵרי ּבִלְּתִי מּוגְּבָל  -הֲֵרי ,אִם ּכ ֵן ,עַל
יְדֵ י ּכ ְָך ׁשֶהּוא ִמתְ ַחּבֵר אֶל ַהּבִלְּתִי מּוגְּבָלַ ,מׁשְּפִיעַ עָלָיו הַּדָ בָר ׁשֶּיֵצֵא ֵמ ַהגְבָּלֹותָיו,
וְז ֶה הֲֵרי ֲאמִיּתִיּות עִנְיַן ַהּׂשִ ְמחָה".
(רבי מנחם מענדל שניאורסון ,הרבי מליובאוויטש ,ליקוטי שיחות חלק ב' ,חג הסוכות)

ההתמסרות אל מה שמעל ומעבר ,אל מה שאי אפשר להכיל ובלתי ניתן להסברה,
היא היציאה הגדולה ביותר מגבולותינו האישיים .להתמסרות הזאת קוראים 'קבלת עול
מלכות שמים'.
קבלת עול דורשת 'לצאת מהכלים' ,וזה בדיוק מה שכל כך מדליק אותנו בשמחה  -היא
מוציאה אותנו מהכלים ,אנחנו יותר גדולים מעצמנו.
כל עוד עבודת ה' שלי מבוססת על מה שאני מבין וקולט ,היא עדיין 'בגודל שלי',
וכמעט שאיננה מצליחה להפתיע אותי .אבל ההתבטלות אל מה שמעלי ,מחברת אותי
לעוצמות אחרות ,זה כל כך עצום ואדיר  -והנפש מופתעת ומתמלאת בשמחה.

האגו שלי אך מצד שני מקבל זהות גדולה לאין ערוך ,אני חלק מהעוצמה האין סופית
של המלך .העוצמה הזו ממלאת הנפש ,ומעניקה חיות ושמחה מסוג חדש .שמחה
שמרימה אותנו מעל הקטנוניות של החיים ,ונותנת דחיפה לכל מעשינו.

קטע זה לקוח מתוך סיפור שלם של ר' נחמן מברסלב ,בשם "החכם והתם" .בסיפור מוצגות שתי דמויות קיצוניות
 "החכם" ו"התם"  -המשקפות שתי צורות התנהגות ויחס אל החיים.דמותו של התם מתבטאת בסיפור בכמה סיטואציות ,ואחת הבולטות בהם היא הקטע המובא לפניכם.

"מנהגו היה ,שהיה תמיד בשמחה גדולה מאד והיה רק מלא שמחה תמיד ,והיו לו כל המאכלים וכל
המשקאות וכל המלבושים .והיה אומר לאשתו :אשתי ,תן לי לאכל! והיתה נותנת לו חתיכת לחם ואכל.
אחר כך היה אומר :תן לי הרטב עם קטנית! והיתה חותכת לו עוד חתיכת לחם ואכל .והיה משבח ואומר:
כמה יפה וטוב מאד הרטב הזה! וכן היה מצוה לתן לו הבשר ושאר מאכלים טובים כיוצא בזה ,ובעד
כל מאכל ומאכל היתה נותנת לו חתיכת לחם והוא היה מתענג מאד מזה ,ושבח מאד את אותו המאכל,
כמה הוא מתקן וטוב כאלו היה אוכל אותו המאכל ממש .ובאמת היה מרגיש באכילתו הלחם ,טעם כל
מאכל ומאכל שהיה רוצה מחמת תמימותו ושמחתו הגדולה.
וכן היה מצוה :אשתי ,תן לי שכר לשתות! ונתנה לו מים ,והיה משבח כמה יפה השכר הזה .תן לי דבש!
ונתנה לו מים והיה משבח גם כן כנ"ל .תן לי יין וכו' כיוצא בזה! ונתנה לו מים ,והיה מתענג ומשבח
אותו המשקה כאלו הוא שותה אותה ממש.
וכן במלבושים היה להם בשתפות ,לו ולאשתו מעיל פשוט אחד וכשהיה צריך ללבש המעיל הפשוט,
כגון לילך לשוק ,היה אומר :אשתי ,תן לי המעיל הפשוט! והיתה נותנת לו .כשהיה צריך ללבש מעיל
עליון [בגד מכובד יותר] לילך בין אנשים היה אומר :אשתי ,תן לי המעיל עליון! והיתה נותנת לו המעיל
הפשוט ,והיה מתענג ממנו ,והיה משבח :כמה יפה המעיל עליון הזה! כשהיה צריך לקפוטה [בגד מכובד עוד
יותר] ,כגון לילך לבית הכנסת היה מצוה ואומר :אשתי ,תן לי הקפוטה! והיתה נותנת לו המעיל הפשוט,
והיה משבח ואומר :כמה יפה ונאה הקפוטה הזה! וכן כשהיה צריך ללבש יופא [בגד מכובד עוד יותר] ,היתה
נותנת לו גם כן המעיל הפשוט ,והיה משבח ומתענג גם כן :כמה יפה ונאה היופא הזאת כנ"ל ,וכן
בכיוצא בזה .והיה רק מלא שמחה וחדוה תמיד.
כשהיה גומר המנעל ומן הסתם היה לו שלש קצוות ,כי לא היה יכול האמנות בשלמות כנ"ל ,היה לוקח
המנעל בידו והיה משבח אותו מאד ,והיה מתענג מאד ממנו .והיה אומר :אשתי כמה יפה ונפלא המנעל
הזה! כמה מתוק המנעל הזה! כמה מנעל של דבש וצוקיר [סוכר] המנעל הזה! והיתה שואלת אותו :אם
כן ,מפני מה שארי סנדלרים נוטלים שלשה זהובים בעד זוג מנעלים ,ואתה לוקח רק חצי טאלער [הינו
זהוב וחצי]? השיב לה :מה לי בזה? זה מעשה שלו ,וזה מעשה שלי! ועוד :למה לנו לדבר מאחרים? הלא
נתחיל לחשב כמה וכמה אני מרויח במנעל זה מיד ליד .העור הוא בכך ,הזפת והחוטים וכו' בכך ,ושארי
דברים כיוצא בזה בכך ,לאפקיס [המילוי שבין העורות] בכך ,ועתה אני מרויח מיד ליד עשרה מטבעות ,ומה
אכפת לי רוח כזה מיד ליד ?!
והיה רק מלא שמחה וחדוה תמיד".
נסו להגדיר את צורת הסתכלותו של התם על המציאות .האם לדעתכם התם אינו אלא 'טמבל' ,או שיש
בהתנהגותו צד של חכמה?
מה הקשר בין שמחתו של התם בכל דבר ,ובין דבריו לאשתו "זה מעשה שלו ,וזה מעשה שלי .מה לנו לדבר
מאחרים" ?

חז"ל אומרים ש"עבד מלך  -מלך" .העבד של המלך ,הוא בבחינת מלך בעצמו (ראה
רש"י בראשית טו ,יח) .כלומר :כשאני מוכן להכפיף את עצמי אל המלך ,אני מוותר על
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פריילעכער  -יותר שמח
באחת ההתוועדויות ,בימי האפילה והמרירות של המשטר הקומוניסטי ברוסיה,
סיפר האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש את הסיפור הבא:
אחת מדרכי הפרנסה ברוסיה בימים ההם היתה באומנות הנגינה ,אבל לא
בצורת 'קונצרט' באולם ,דבר הדורש השקעה מרובה ביותר ,אלא בצורה הרבה
יותר פשוטה.
המנגן עם כלי הנגינה – ה'קטרינקה' – גדול המימדים שבידו ,הופיע בשכונת
מגורים ,נכנס לחצר בה גרות עשרות משפחות והפעיל את כלי הזמר על ידי
סיבוב הידית .לצלילי המוזיקה התקבץ קהל רב ,ושעה ארוכה האזינו לצלילים.
לאחר ה'הופעה' ,הטילו העומדים סביבו מטבעות כסף ונחושת אל הקערה,
אשר היתה מוטלת על הקרקע ,איש איש כפי נדבת ליבו וכפי התפעלותו והנאתו
מצלילי המוזיקה.

פרק ג

לשמוח במשבר

לאותו מנגן ,היה עוזר שנלווה אליו תמיד .נער צעיר ,יתום בדרך כלל ,שהמנגן
אספו אל ביתו ,נתן לו לאכול ולשתות ודאג לכל צרכיו .תפקידו של אותו עוזר
היה ,לתופף בכח לקול צלילי ה'קטרינקה' על כלי שהחזיק בידו ,ולהכריז בקול
"פריילעכער ,פריילעכער ,פריילעכער" (=יותר שמח ,יותר שמח ,יותר שמח).

דווקא כשלומדים על השמחה ,כדאי לקחת בחשבון שלא כל העולם ורוד .לא
תמיד הולך לנו ולא תמיד קל .אם נדע לשמוח רק במצבים מושלמים ,כמעט ולא
נשמח אף פעם...

ארע פעם ,ואותו עוזר לא שם לב לצלילים ולא תופף לפי הקצב .המנגן הראשי
רמז לו על כך שוב ושוב ,והוא חלם לו ...והמשיך 'להרוס את ההופעה'.

הפרק הבא יעסוק בשאלת השמחה בעתות משבר  -כשיש צרות הגוף וצרות
הנפש.

חמתו של המנגן בערה בו ,ובאמצע הניגון לא התאפק יותר ,פניו האדימו ,הוא
הניף את ידו וכיבד את שולייתו בסטירת לחי מצלצלת.

החלק הראשון יעסוק בתגובה אל מול קשיים בחיים ('צרות הגוף') דרך התבוננות
בסיפורי הגמרא על רבי עקיבא ועל נחום איש גמזו.

הנער נפגע עד עומק נשמתו .נוסף לכאב הגופני ,צרבה בו הבושה על שנגלה
קלונו לעין הסובבים אותו .אבל ההופעה לא נגמרה ,ותפקידו עוד לא תם .חייב
הוא לעמוד במקומו ,ולתופף בכל עוז לפי הקצב ,ולהכריז בקול" :פריילעכער,
פריילעכער ,פריילעכער" .הוא אינו יכול לעזוב ולהפסיק באמצע .מוכרח הוא
להמשיך ולשחק את תפקידו ,כי הרי לאן ילך ,אין לו בית ומשפחה ,אין לו מקום
אחר בו ידאגו לו .יודע הוא כי מאכלו ,משקהו ,מקום דירתו ,וכל חייו בעצם,
תלויים בעבודתו זו .וכך ,מושפל ומיוסר ,כואב ומעונה ,פגוע ומבוייש ,עומד הוא
על משמרתו ,ממשיך לתופף בכל כוחו לפי הקצב ,מאלץ את עצמו לחייך,
מכריז בקול ,ומנסה לשוות לקריאותיו התלהבות שתגביר את השמחה מסביב:
"פריילעכער ,פריילעכער ,פריילעכער"...

החלק השני יעסוק ב'צרות הנפש' ובהתמודדות עם נפילות וחטאים ,מכמה
כיוונים:
 .1להיזהר מהעצבות אפילו כשהיא באה מחרטה על עבירות.
 .2כיצד לא להתייאש ולהתעצב מהמלחמה עם הרע.
 .3מה היא הדרך הנכונה להתחרט ולתקן את העבר.
 .4כיצד הלב השבור ושמחה משלימים זה את זה.

לאחר שסיים הרבי את ההתוועדות המשיכו החסידים להתוועד ולדון בינם לבין
עצמם .דיון סוער התנהל ביניהם ,מהי ה'אמת' של אותו נער שוליה ,מה הוא עושה
באמת ובפנימיות ,ומה רק מן השפה ולחוץ?
במבט שטחי נדמה שעמידתו על המשמר ,ההכאה בתוף וההכרזה "פריילעכער,
פריילעכער ,פריילעכער" ,אינן אלא מן השפה ולחוץ – שהרי בתוכו הוא מבויש
ונכלם ,פגוע ומושפל! אבל ,כשנעמיק ונתבונן – אמרו והכריעו החסידים   -האמת
היא שונה .ההכאה בתוף להגביר את השמחה ,היא הדבר שמביע את מהותו
ועצמותו ,כי כל חייו ומזונותיו תלויים בעמידתו זו על המשמר ובהגברת השמחה
יותר ויותר .יודע הוא אשר דווקא פעולה זו תיתן לו חיים ,ולכן זה מה שהוא צריך
לעשות עכשיו ,ודווקא בשמחה ובטוב לבב( .ספר ר' מענדל עמ'        )259
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' .1צרות הגוף'

כשהגיעו האחים הגאונים ,רבי
שמלקה מניקלשבורג ורבי
פנחס מקוריץ ,אל המגיד
ממזריטש ,שאלו אותו ,כיצד
אפשר לקיים את מאמר חז"ל:
"חייב אדם לברך על הרעה,
כשם שמברך על הטובה".
שלח אותם המגיד לרבי
זושא מאניפולי ,שהיה מלומד
בייסורים .כאשר הגיעו לר'
זושא ,ביקשו" :למדנו ,כיצד
אפשר לשמוח ביסורים"?
השיב ר' זושא בתמיהה" :מניין
לי לדעת ,הרי מעולם לא היו
ייסורים!"

לא קל להתמודד עם צרות .לא קל בכלל .אבל ,לצערנו ,לכל אחד יש את ה'חבילה'
שלו ,ואת קשיי היום יום הגדולים או הקטנים איתם הוא צריך להתמודד .המפתח
להתמודדות הזאת נעוץ במבט שאיתו אנחנו הולכים .תורת החסידות מלמדת אותנו
כיצד לשאת מבט פנימי שיעזור וישנה לנו את ההתמודדות הזו.
לימודינו ייפתח בעיון בשני הסיפורים המפורסמים על רבי עקיבא ונחום איש גם זו,
לאור ביאורו של הרבי מליובאוויטש.
א .תלמוד בבלי מסכת ברכות (ס ,ב):

מַאי "חַּיָיב לְבֵָרְך עַל הָָרעָה ּכְׁשֵם ׁשֶ ְּמבֵָרְך
עַל הַּטֹובָה"?ֲ ...אמַר ָרבָאֹ :לא נִצְְרכ ָה
ֶאּלָא לְקַּבֹולִינ ְהּו ּבְׂשִ ְמחָהָ ...אמַר ַרב הּונ ָא
ָאמַר ַרב מִּׁשּום ַרּבִי ֵמאִיר ,וְכ ֵן ּתָּנ ָא ִמּׁשְמֵיּה
ּדְ ַרּבִי עֲקִיבָא :לְעֹולָם יְהֵא אָדָ ם ָרג ִיל לֹומַר
'כָּל ּדְ עָבֵיד ַר ֲח ָמנ ָא לְטַב עָבֵיד'ּ .כ ִי הָא,
ּדְ ַרּבִי עֲקִיבָא ּדַ ֲהוָה ָק ָאז ֵיל ּבְאֹוְרחָאְ ,מטָא
לְ ַההִיא ָמתָאּ ,בְעָא אּוׁשְּפִיז ָא ,לָא יָ ֲהבִי
לֵיּהֲ .אמַרּ' :כ ָל ּדְ עָבֵיד ַר ֲח ָמנ ָא לְטַב'.
ֲאז ַל ּובָת ּבְדַ בְָרא ,וְ ֲהוָה ּבַהֲדֵ יּה ּתְַרנ ְגֹולָא
וַ ֲחמָָרא ּוׁשְָרג ָאֲ .אתָא ז ִיקָא ּכַבְיֵיּה לִׁשְָרג ָא,
ֲאתָא ׁשּונ ָָרא ָאכְלֵיּה לְתְַרנ ְגֹולָאֲ ,אתָא אְַריֵה
ָאכְלָא לַ ֲחמָָראֲ .אמַרּ' :כ ָל ּדְ עָבֵיד ַר ֲח ָמנ ָא
לְטַב'ּ .בֵיּה ּבְלֵילְיָא ֲאתָא גַיְיסָאׁ ,שַבְיֵיּה
לְ ָמתָאֲ .אמַר לְהּו' :לָאו ָאמְִרי לְכּו ּכ ָל מַה
ׁשֶעֹוׂשֶה ַהּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ַהּכֹל לְטֹובָה'!

מהי משמעות דברי המשנה" :חייב לברך
על הרעה כשם שמברך על הטובה"?...
אמר רבא :לא נצרכה אלא לקבל זאת
בשמחה ...אמר רב הונא אמר רב משום
רבי מאיר ,וכן שנו משמו של רבי עקיבא:
לעולם יהא אדם רגיל לומר 'כל מה
שעושה הקב"ה ,לטובה הוא עושה' .כמו
המעשה ברבי עקיבא שהיה הולך בדרך,
הגיע לעיר אחת ,ביקש מלון ,ולא נתנו לו.
אמר' :כל מה שעושה הקב"ה  -לטובה'.
הלך ולן בשדה ,והיו עמו תרנגול וחמור
ונר .באה רוח וכבתה את הנר ,בא חתול
ואכל את התרנגול ,בא אריה ואכל את
החמור .אמר' :כל מה שעושה הקב"ה -
לטובה' .בו בלילה בא גייס ,ושבה את העיר.
אמר להם :וכי לא אמרתי לכם ' -כל מה
שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה'!

לאיזו רמת שמחה ,לפי הבנתכם ,מתכוון רבא שאומר " :לקבולינהו בשמחה"?
ב .תלמוד בבלי מסכת תענית (כא ,א):

וְ ַאּמַאי קָרּו לֵיּה נ ַחּום אִיׁש ּג ַם זֹו? ּדְ כ ָל
מִיּלְתָא ּדַ ֲהוָה ָסלְקָא לֵיּה ָאמַר 'ּגם זֹו
לְטֹובָה' .ז ִי ְמנ ָא חֲדָ א בָּעּו לְשַּׁדּוֵרי יִׂשְָראֵל
ּדֹורֹון לְבֵי קֵיסָרָ ,אמְרּו :מַאן יֵיז ִיל? יֵיז ִיל
נ ַחּום אִיׁש ּג ַם זֹו ,דִּ מְלּומָד בְּנ ִיסִין הּוא.
ׁשְדַ רּו ּבִידֵ יּה מְֹלא סִיפְטָא ּדַ ֲאבָנ ִים טֹובֹות
ּומְַרּגָלִּיֹותֲ .אז ַלּ ,בַת ּבְהַהּוא ּדִ יָראּ .בְלֵילְיָא
קָמּו ָהנ ְָך ּדיֹוָראֵי ,וְשָׁ ְקלִינ ְהּו לְסִיפְטֵיּה
ּומְלּונ ְהּו עַפְָרא( .לְ ָמחָר ּכ ִי ָחזַנ ְהּו ָאמַר:
ּג ַם זֹו לְטֹובָה)ּ .כ ִי ָמטָא ָהתָם [ׁשְִרינ ְהּו
לְסִיפְטָאָ ,חזַנ ְהּו ּדִ מְלּו עַפְָרא] ּבְעָא ַמלְּכ ָא
טלִינ ְהּו ּלְכּוּלְהּוֲ .אמַר :קָא ְמ ַחּיְיכּו
לְ ִמ ְק ִ
ּבִי יְהּודָ אֵי! [ ָאמַר' :גם זֹו לטובה']ֲ .אתָא
ֵאלִּיָהּו ,אֲדַ מֵי לֵיּה ּכְחַד מִיּנַיְיהּוֲ ,אמַר לֵיּה:
ּדִ לְמָא הָא עַפְָרא ֵמעַפְָרא ּדְ ַאבְָרהָם אֲבּוהֹון
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ולמה קראו לו 'נחום איש גם זו'? שכל דבר
שהיה מזדמן לו אמר 'גם זו לטובה' .פעם
אחת רצו ישראל לשלוח מתנה לבית
הקיסר ,אמרו :מי ילך? ילך נחום איש
גם זו ,שמלומד בניסים הוא .שלחו בידו
תיבה מלאה באבנים טובות ומרגליות.
הלך ולן בדירה אחת .בלילה קמו אותם
הדיירים ,לקחו את התיבה ומילאו אותה
בעפר( .למחר כאשר ראה זאת ,אמר:
'גם זו לטובה') .כאשר הגיע לשם[ ,פתחו
את התיבה ,ראו שהיא מלאה עפר] ,רצה
המלך להרוג את כל שליחי ישראל.
אמר :צוחקים עלי היהודים! [אמר' :גם זו
לטובה'] .בא אליהו ,נדמה לו כאחד מהם,
אמר לו :שמא עפר זה הוא מאותו עפר

הּואּ ,דְ כ ִי ֲהוָה ׁשָדֵ י עַפְָרא  -הָוּו ַסיְיפֵיּה,
ּג ִילֵי  -הָוּו ּג ִיֵריּ ,דִ כְתִיב "יִּתֵן ּכֶעָפָר חְַרּבֹו
ּכְקַׁש נ ִּדָ ף ַקׁשְּתֹו"ָ .הוְיָא חֲדָ א מְדִ ינָתָא ּדְ לָא
מָצּו לְמִיכְּבְשָּהּ ,בְדַ קּו מִיּנ ֵיּה ּוכְבָׁשּוהָ,
עַיְילּו לְבֵי גְנָז ֵיּהּ ,ומְלּוהּו לְסִיפְטֵיּה ֲאבָנ ִים
טֹובֹות ּומְַרּגָלִּיֹות וְׁשְדָ רּוהּו ּבִיקָָרא ַרּבָה.
ּכ ִי אָתּו ּבָיְתּו ּבְהַהּוא דְ יֹוָראָ .אמְרּו לֵיּה:
מַאי ַאיְיתִית ּבַהֲדָ ְך ּדַ עֲבָדִ י לְָך יְקָָרא ּכּוּלֵי
הַאי? ֲאמַר לְהּו :מַאי דְּ שָ ְקלִי ֵמ ָהכ ָא ַא ְמטֵי
לְ ָהתָםָ .סתְרּו לְדִ יַריְיהּו וְ ַא ְמטִינ ְהּו לְבֵי
ַמלְּכ ָאָ ,אמְרּו לֵיּה :הַאי עַפְָרא דְ ַאיְיתִי
ָהכ ָא  -מִּדִ ידַ ן הּואּ ,בְדַ קּוּה וְלָא ַאׁשְּכ ַחּוּה,
טלִינ ְהּו לְ ָהנ ְָך דְ יֹוָראֵי.
וְ ָק ְ

של אברהם אביהם הוא ,שכאשר היה
זורק עפר היה נעשה חרבות ,וכשהיה
זורק קש היו נעשים חיצים ,כמו שכתוב:
"יתן כעפר חרבו כקש נדף קשתו" (ישעיהו
מ"א) .היתה מדינה אחת שלא יכלו לכבוש
אותה ,בדקו מן העפר הזה וכבשוה .נכנסו
לבית האוצרות ומלאו את תיבתו אבנים
טובות ומרגליות ,ושלחוהו בכבוד גדול.
כאשר באו ללון שוב באותו בית ,אמרו
לו :מה הבאת בידך שעשו לך כבוד גדול
כזה? אמר להם :מה שלקחתי מכאן
הבאתי לשם .שברו את דירתם והביאוהו
(את העפר) לבית המלך ,אמרו לו :עפר
זה שבא לכאן משלנו הוא .בדקו אותו ,ולא
מצאו בו (כוח ניסי) ,והרגו את הדיירים
ההם.

השוו בין הסיפורים ,במה הם דומים ובמה שונים?
מה לדעתכם גדול יותר  -לומר 'גם זו לטובה' או' :כל דעביד רחמנא לטב עביד'? נמקו.
כעת נעיין בביאורו של הרבי:

"ּבְעִנְיַן ' ַהּכֹל לְטֹובָה' יֶׁשְנ ָם ׁשְנ ֵי בִּיּטּויִים ׁשֹונ ִים ּבְדִ בְֵרי חז"ל :א) "ּכ ָל ּדַ עֲבִיד
ַר ֲח ָמנ ָא לְטָב עָבֵיד" .ב) "ּג ַם זֹו לְטֹובָה".
ַה ֶהבְּדֵ ל ּבֵין ׁשְנ ֵי ַהּבִיּטּויִים הּוא' :כָּל ּדַ עֲבִיד ַר ֲח ָמנ ָא לְטָב עָבֵיד' נ ֶ ֱאמַר ּבִלְׁשֹון
ּתְַרּגּום (אֲָרמִית) ,ו'ּג ַם זֹו לְטֹובָה' ּבִלְׁשֹון הַּקֹודֶ ש .לְׁשֹון הַּקֹודֶ ש הִיא לָׁשֹון קְדֹוׁשָה
ּובְרּוָרהּ ,כ ָל ָהעִנְיָנ ִים ׁשֶּבִלְׁשֹון הַּקֹודֶ ש הֵם ּבְרּוִריםּ ,ופֵירּוש הַּדָ בָר ׁשֶּנ ְִראֶה ּבְבֵירּור
ׁשֶ ַהּכֹל לְטֹובָה' .כָּל ּדַ עֲבִיד ַר ֲח ָמנ ָא לְטָב עָבֵיד'ׁ ,שֶּנ ֶ ֱאמַר ּבִלְׁשֹון ַהּתְַרּגּום ,אַף ׁשֶּג ַם
ּכ ָאן 'לְטָב עָבֵיד'  -אֵין הַּדָ בָר נ ְִראֶה ּכ ָל ּכ ְָך ּבָרּור.
לְַרּבִי עֲקִיבָא ָהיָה ,לַ ֲאמִיּתֹו ׁשֶל ּדָ בָרֶ ,הפְסֵד וְצַעַר .הּוא אִיּבֵד אֶת חֲמֹורֹו וְאֶת
ּתְַרנ ְּגֹולֹוָ ,היָה ׁשָרּוי ּבַ ֲחׁשֵכ ָה וְלָן ּבְׂשָדֶ הּ .כ ָל ז ֶה ָהיָה לְׁשֵם טֹובָה ,אְַך הַּדְ בִָרים
ַע ְצמָם הָיּו ׁשֶל צַעַר.
לְנ ָחּום אִיׁש ּג ַם זֹו ֹלא ָהיָה מִלְּכ ַתְּחִילָה ּכ ָל נֵז ֶק .וְאַּדְ ַרּבָא :אִיּלּו ָהיָה ֵמבִיא ֲאבָנ ִים
טֹובֹות  -מִי יֹודֵ עַ אִם הָיּו ִמתְ ַקּבְלֹות עַל יְדֵ י ַה ֶּמלְֶך ...לְַרּבִי עֲקִיבָא ָהיָה צַעַר,
ֶאּלָא ׁשֶּבְ ֶא ְמצָעּותֹו נ ִיצַּל ִמּצַעַר ּג ָדֹול יֹותֵר ,וְאִיּלּו לְנ ָחּום אִיׁש ּג ַם זֹו ָהיָה הַּדָ בָר
עַצְמֹו טֹוב.
ז ֶה ,אֵיפֹואַ ,הּיִתְרֹון ׁשֶבַּּבִיּטּוי 'ּג ַם זֹו לְטֹובָה' עַל ַהּבִיּטּוי 'כָּל ּדַ עֲבִיד ַר ֲח ָמנ ָא לְטָב
עָבֵיד'ַ .מׁשְמָעּות 'ּג ַם זֹו לְטֹובָה' הִיא :זֹו ּ -דָ בָר ז ֶה עַצְמֹו  -לְטֹובָה .אֵין ז ֶה ַרק
לְׁשֵם טֹובּ ,כ ִי אִם ּבְעַצְמֹו טֹובֶ .אּלָא ׁשֶּתְחִילָה ָהיָה ֶהעְלֵםָ ,העֵינ ַיים הָיּו עֲצּומֹות,
וְ ָהיָה נ ִדְ מֶה ׁשֶּז ֶה נֵז ֶק וְצַעַר ,וְאִיּלּו ּכְׁשֶּסָר ַה ֶהעְלֵם ִמתְּבֵָרר שֶׁ ִּמלְכַּתְחִילָה ָהיָה ז ֶה
טֹוב.
נ ַחּום אִיׁש ּג ַם זֹו ָהיָה ַרּבֹו ׁשֶל ַרּבִי עֲקִיבָא (ראה חגיגה יבּ .).כ ְלֹומַרַ :רּבִי עֲקִיבָא ָהיָה
ּבְדֹור מְאּוחָר יֹותֵר ִמּׁשֶל נ ַחּום אִיׁש ּג ַם זֹוּ ,דֹור ּבֹו ָהיָה חֹושְֶך ַהּג ָלּות ּג ָדֹול יֹותֵר
(ׁשֶהֲֵרי ּבְכ ָל ּדֹור ּג ָדַ ל ַהחֹׁשְֶך)ּ .בְדֹורֹו ֹלא ָהיְתָה ,אֵיפֹואָ ,ה ֶאפְׁשָרּות לְִראֹות ּבְג ָלּוי
ׁשֶּכ ָל ּדָ בָר הּוא ּבְעַצְמֹו טֹוב...
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עַּתָה אָנּו ִמתְקְָרבִים אֶל זְמַן ַהּג ְאּולָה ,זְמַן ׁשֶל "וְאֹו ֲהבָיו ּכְצֵאת ַהּׁשֶמֶׁש ּבִג ְבּוָרתֹו"
ּכְׁשֶ ַהּקָדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא מֹוצִיא ַחּמָה ִמּנ ְַרתִיקָּה ,וְנ ְִראֶה ּבְג ָלּוי ּבְכ ָל ּדָ בָר ש"ּג ַם זֹו
לְטֹובָה".
(רבי מנחם מענדל שניאורסון ,הרבי מליובאוויטש ,ליקוטי שיחות חלק ב' פרשת כי תבוא)

מהחושך! זהו המשל לדברי רבי שניאור זלמן .מה שנראה לעיננו כרע ,הוא באמת טוב
בעל עוצמה חזקה מכדי שאנו יכולים לקבל .והטוב הזה 'מסנוור' אותנו ,והופך להיות
חושך ומכשול .העבודה שלנו היא לחיות ולהיות מודעים כמה שאפשר לאמת  -להכרה
שבתוך החושך והקושי מסתתר אור וטוב גדול.

לפי ביאורו של הרבי ,שני הסיפורים מעמידים שתי צורות התמודדות עם המציאות.
בצורה אחת המצב הקשה מורגש ,אבל הוא איננו שובר או מדכא ,כי יש תקווה ואמונה
שבסופו של דבר העניינים יתגלגלו למקום טוב .בצורת ההתמודדות השנייה ,המצב
הקשה לא מוגדר כקושי אלא כטוב! אמנם ,לא ברור עדיין מה טוב בו ,אבל כבר בשעת
הקושי התחושה היא שיש כאן מצב טוב.
המבט של רבי עקיבא  -שהכל לבסוף יהיה לטובה ,דורש מבט רחב על המציאות .לא
להסתכל רק על מימד אחד ,אלא לנסות להסתכל קדימה ,או לחשוב על חשבונות
נסתרים.

מספרים על חסיד עשיר
שהתהפך עליו הגלגל וירד
מכל נכסיו .שריפות כילו
חלק מנכסיו ,משלוחים
רבים שעברו בים – טבעו,
וכך הלך מצבו והדרדר עד
שנעשה קבצן עני .פעם אחת
היה במקווה ,ולפתע גילה
שמישהו גנב לו את הבגדים.
במקום לבכות ,פצח החסיד
בריקוד .לשאלת הסובבים
מה קרה לו ,אמר החסיד:
הגעתי לתחתית הגלגל ,ולא
יכול להיות גרוע יותר .לכן אני
שמח ,מכאן ואילך יכול להיות
רק יותר טוב.

מבטו של נחום איש גם זו ,דורש עיניים רוחניות ממש ,שיכולות לחוש את העומק של
המציאות ואז היא מתהפכת לטוב גלוי.
האם קרה לך פעם משהו רע ,שהתגלה בסוף כטוב? אחרי כמה זמן גילית את זה?
הקטע הבא לקוח מתוך אגרת שכתב רבי שניאור זלמן מלאדי לחסידיו ,המובאת
בספר התניא .באגרת זו הוא קורא לחסידים שלא ליפול ולהתעצב מקשיי היום יום,
אלא לחיות ולשמוח באמונה בטוב ה' .הוא מבאר להם מהו המבט הפנימי והנכון של
המאמין בה' ,ומדוע במבט זה אין כל סיבה לעצבות .קטע זה משלים את מה שלמדנו
בקטע הקודם ,ומבהיר את היסוד האמוני של "גם זו לטובה".

"ּובֵיאּור ָהעִנְיָן הּואַ :רק אֱמּונ ָה ֲאמִיתִּית ּבְיֹוצֵר ּבְֵראׁשִיתּ ,דְ ַהּיְינּו ׁשֶ ַהּבְִריאָה יֵׁש
חכְמָתֹו ׁשֶאֵינ ָּה מּוּשֶג ֶת לְׂשּום נִבְָרא [חכמת
ֵמ ַאיִן ַהּנִקְָרא 'ֵראשִׁית ָחכְמָה' ,וְהִיא ָ
ה' היא ראשית ומקור הבריאה ,ונקראת 'אין' מפני שאיננה מושגת]ַ .הּבְִריאָה ַהּזֹאת הִיא ּבְכ ָל
עֵת וֶָרג ַעׁ ,שֶ ִּמתְ ַהּוִים ּכֹל ַהּבְרּואִים יֵׁש ֵמ ַאיִן ֵמ ָחכְמָתֹו יִתְּבַָרְך ַה ְמ ַחּיֶה אֶת ַהּכֹל.
ּוכְׁשֶיִתְּבֹונ ֵן ָהאָדָ ם ּבְעֹומֶק ֲהבָנ ָתֹו וִיצַּיֵיר ּבְדַ עְּתֹו ֲהוָויָיתֹו ֵמ ַאיִן ּבְכ ָל ֶרג ַע וֶָרג ַע
ַמּמָׁשַ ,האֵיְך יַעֲלֶה עַל ּדַ עְּתֹו ּכ ִי ַרע לֹו ,אֹו ׁשּום יִּסּוִרים ִמּבָנ ֵי ַחּיֵי ּומְזֹונ ֵי אֹו
ׁשְאֵָרי יִּסּוִרין ּבָעֹולָם? הֲֵרי הָ' ַאיִן' ׁשֶהִיא ָחכְמָתֹו יִתְּבַָרְך ,הּוא מְקֹור ַה ַחּיִים וְהַּטֹוב
וְהַעֹונ ֶגַ ...רק ִמּפְנ ֵי ׁשֶאֵינֹו מּושָׂג ,לָכ ֵן נ ִדְ מֶה לֹו ַרע אֹו יִּסּוִריםֲ .אבָל ּבֶ ֱאמֶת אֵין ַרע
יֹוֵרד ִמלְ ַמעְלָה וְ ַהּכֹל טֹובַ ,רק ׁשֶאֵינֹו מּוׂשָג לְגֹודְ לֹו וְֹרב טּובֹו .וְז ֶהּו עִיקַר ָהאֱמּונ ָה
אתָר ּפָנּוי מִיּנ ֵיּה [שאין מקום פנוי ממנו ,אין
ׁשֶּבִׁשְבִילָּה נִבְָרא ָהאָדָ ם ,לְ ַה ֲאמִין ּדְ לֵית ֲ
מקום שבו הקב"ה לא נמצא ומחייה אותו] ּו"בְאֹור ּפְנ ֵי ֶמלְֶך ַחּיִים" ,וְעַל ּכ ֵן "עֹוז וְחֶדְ וָה
ּבִמְקֹומֹו" הֹואִיל וְהּוא ַרק טֹוב ּכ ָל הַּיֹום .וְעַל ּכ ֵן ֵראׁשִית ַהּכֹל ׁשֶּיִׂשְמַח ָהאָדָ ם וְּיָג ֵל
ּבְכ ָל עֵת וְׁשָעָה ,וְיִ ְחיֶה ַמּמָׁש ּבֶאֱמּונ ָתֹו בה' ַה ְמ ַחּיֶה ּו ֵמטִיב עִּמֹו ּבְכ ָל ֶרג ַע.
(רבי שניאור זלמן מליאדי ,ספר התניא ,אגרת הקודש פרק יא)

כשם שאנחנו לא יכולים להגדיר ולהבין מי הוא הקב"ה ,כך איננו יכולים להבין את
"איִן" עבורנו ,והיא זו שמנהיגה ויוצרת את ה"יש" ,את המציאות.
חכמתו .חכמת ה' היא ַ
משום כך ,עלינו להאמין שכל מה שקורה במציאות הוא חלק מהחכמה האלוקית
הבלתי מובנת .ומי שמודע לאמונה הזו באמת ,לא יכול להגיע למשבר ועצבות ,מפני
שבכל רגע הוא חש את ידיו הנסתרות של הקב"ה .את ה"אור פני מלך" שהוא מקור חיים
ומעניק רק חיים.

תציל את עצמך
רבי מאיר שלמה ינובסקי ,רב העיר ניקולייב וסבו של הרבי מליובאוויטש ,חלה
באחד הימים במחלת הטיפוס .זו היתה מחלה איומה ונוראה ,וכל מי שחלה
במחלה זו הוכנס ל"בית ההסגר" לחולי טיפוס .מבית זה כמעט ואף אחד לא
יצא חי ,ורוב החולים ששכבו שם רק ציפו לרגע בו יעברו לעולם שכולו טוב.
לרבי מאיר שלמה היה חבר טוב ,בשם ר' אשר גרוסמן ,השוחט של ניקולייב.
בהיודע לר' אשר ,שידידו רבי מאיר שלמה הושם בבית ההסגר ,שם את פעמיו
לשם .אך בגלל שהשלטונות לא התירו בשום אופן לאף אדם להיכנס פנימה,
לא נותר בידו אלא להישאר בחוץ.
לקח ר' אשר בידו את ספר התניא שהביא עימו ,וכשהגיע לאיזור הסמוך ביותר
למקום בו שוכב ידידו ,החל לקרוא בקול רם את איגרת הקודש סימן י"א:
"...באמת אין רע יורד מלמעלה והכל טוב ,רק שאינו מושג לגודלו ורב טובו...
ועל כן ראשית הכל שישמח האדם ויגל בכל עת ושעה."...
עומד ר' אשר וקורא כ"קול קורא במדבר" ,בלי לשמוע שום תגובה ובלי לדעת
כלל אם קולו מגיע לאוזני ידידו הבודד .אבל ,הוא בוטח ומקווה שאכן הדברים
הקדושים והנצחיים הגיעו לאן שהיו צריכים להגיע ,ופעלו את פעולתם.
למחרת ,חזר ר' אשר והגיע לאותו מקום ,כשספר התניא בידו והחל לקרוא
שוב את אותה איגרת .וכך עשה יום אחרי יום ,ושבוע אחרי שבוע ,מתוך אמונה
ואהבת רעים ומבלי לדעת מה גורל חברו.
לא עברו שבועות רבים ור' מאיר שלמה יצא מאותו "בית הסגר" ,כשהוא בריא
לחלוטין .כשפגש את ידידו ר' אשר ,קרא בהתרגשות" :ר' אשר ,אתה היצלת
אותי ממוות .קריאתך ולימודך שם ,מבלי לדעת אם מישהו שומע בכלל את
דברי הקודש החיים והמאירים ,הם שנסכו בי כוחות חדשים והחדירו בי עוז
ותקווה ,עד שהתרוממתי מכל היסורים והדכאונות שאפפוני ,וגופי התגבר על
המחלה"!

בין השורות ,כותב רבי שניאור זלמן משפט עמוק וסתום ביותר " -באמת אין רע יורד
מלמעלה והכל טוב ,רק שאינו מושג לגודלו ורב טובו" .גם כשזקוקים לאור בחשיכה,
האור יכול להיות חזק מדי ולסנוור .ואם האור מסנוור ,הוא מפריע ומסתיר אפילו יותר
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 .2צרות הנפש
עצבות מעבירה גוררת עבירה

החסיד ר' מענדל פוטרפס
ז"ל המשיל את הסכנה
שבעצבות לקורי העכביש.
העכביש טווה קורים ,ומחכה
ליתוש שייתפס בקורים
הללו .כאשר היתוש נתפס,
העכביש לא ממהר לטרוף
אותו ,כי כעת היתוש עדיין חי
ומנסה להשתחרר מהקורים.
העכביש מחכה בסבלנות
בצד ,עד שהיתוש יתייאש
מנסיונות ההיחלצות ,ואז יגיע
ויטרוף אותו בלי בעיה.
הנמשל :היצר הרע טווה
קורים סביב האדם ומנסה
להכשיל אותו .כאשר האדם
כבר נכשל ונתפס בקורים
הללו ,היצר הרע ממתין
בצד ומחכה שהאדם יפסיק
את נסיונות ההיחלצות ויכנס
לעצבות ומרה שחורה .או אז,
האדם הופך להיות טרף קל
עבור היצר ,וביכולתו להפיל
אותו בתאוות הגרועות ביותר.

אחד מראשוני החסידות ,רבי אהרן מקרלין ,אמר משפט עמוק" :עצבות איננה עבירה,
אבל למקום אליו היא גוררת את האדם ,שום עבירה איננה גוררת" .ואכן ,חסידים
הרחיקו מאוד את העצבות והחשיבו אותה לאיסור של ממש.
אבל נשאלת השאלה  -מדוע? מה כל כך נורא בלהיות עצוב? והשאלה מתחדדת
פי כמה כשמסתכלים על מצוות הוידוי והתשובה .לכאורה ,כל יהודי צריך להיות
שבור ועצוב מחטאיו ,ובכך לחזור בתשובה! וכי אין זו מעלה לבכות בכי של תשובה,
ולהתמרמר על ריחוקנו מה'?
התשובה לכך היא ששברון לב הוא תרופה חריפה .תרופה היא דבר מעולה כשלוקחים
אותה בזמן הנכון ובמינון המתאים .אבל אם אדם בריא או אפילו מישהו חולה ייקח את
התרופה בצורה לא נכונה ,היא עלולה להיות הרסנית ביותר .העבירות והחטאים הם
מחלה לנשמה .מחלה שמצריכה תרופה .כאשר אדם שובר את ליבו ומתחרט על חטאיו,
הוא שובר את מסך הברזל שיצרה העבירה .דמעות החרטה הם 'מים טהורים' שמנקים
את הנשמה מכל הלכלוכים .אבל ,כמו שאמרנו ,בשביל לקחת תרופה ,ובמיוחד תרופה
חריפה שכזו ,צריך מרשם רופא .בקטע הבא נלמד על 'מרשם הרופא' של רבי שניאור
זלמן ,שמזהיר אותנו משימוש לא נכון בתרופת 'שברון הלב'.

"אְַך ָהעַצְבּות ִמּמִילֵי ּדִ ׁשְמַּיָא [מדברי שמים ,מנפילה בתורה ומצוות]  -צִָריְך לָׁשִית
עֵצֹות ּבְנַפְׁשֹו לִּפָטֵר ִמ ֶּמּנ ָה .אֵין צִָריְך לֹומַר ּבִׁשְעַת עֲבֹודָ ה [עבודת התפילה והתורה],
ׁשֶּצִָריְך לַעֲבֹוד ה' ּבְׂשִ ְמחָה ּובְטּוב לֵבָבֶ ,אּלָא ֲאפִילּו מִי ׁשֶהּוא ּבַעַל עֲ ָסקִים וְדֶ ֶרְך
אֶֶרץ ,אִם נֹופֵל לֹו עֶצֶב ּודְ ָאג ָה ִמּמִילֵי ּדִ ׁשְמַּיָא ּבִׁשְעַת עֲ ָסקָיוּ ,בְיָדּועַ ׁשֶהּוא
ּתַחְּבּולַת ַהּיֵצֶר ּכ ְדֵ י לְ ַהּפִילֹו ַאחַר ּכ ָך ּבְתַאֲוֹות ,ח"וּ ,כ ַּנֹודָ עׁ .שֶאִם ֹלא כ ֵןֵ ,מ ַאיִן
ּבָאָה לֹו עַצְבּות ֲאמִיתִּית ֵמ ֲחמַת ַא ֲהבַת ה' אֹו יְִראָתֹו ּבְ ֶא ְמצַע עֲ ָסקָיו? וְ ִהּנ ֵהּ ,בֵין
ּׁשֶּנָפְלָה לֹו ָהעַצְבּות ּבִׁשְעַת עֲבֹודָ ה ּבְתַלְמּוד ּתֹוָרה אֹו ּבִתְפִּלָהּ ,ובֵין ּׁשֶּנָפְלָה לֹו
ׁשֶֹּלא ּבִׁשְעַת עֲבֹודָ ה ,זֹאת יָׂשִים אֶל לִּבֹו ּכ ִי אֵין ַהּזְמַן ּג ְָרמָא [ ַמתְאִים] ּכָעֵת לְעַצְבּות
ֲאמִיתִּיתֲ ,אפִילּו לְדַ ֲאג ַת עֲ�ֹונֹות חֲמּוִרים ,ח"וַ .רק לָזֹאת צִָריְך ְקבִיעּות עִּתִים
ּוׁשְעַת הַּכֹושֶׁר ּבְיִּׁשּוב הַּדַ עַת."...
[לָׂשִים]

(רבי שניאור זלמן מליאדי ,ספר התניא ,ליקוטי אמרים פרק כו)

רבי שניאור זלמן מפנה את תשומת ליבנו ,לסכנה הגדולה הטמונה בעצבות" :בידוע
שהוא תחבולת היצר כדי להפילו אחר כך בתאוות ,ח"ו ,כנודע" .דאגה ומחשבות על
חטאים ,בלי הכנה מיוחדת ,הם תכסיס מסוכן של היצר הרע! היצר הרע 'משחק אותה'
צדיק ,ומדבר איתנו על הטעויות שעשינו ,רק כדי שניפול לעצבות .ולמה? "כדי להפילו
אח"כ בתאוות"! היצר הרע רוצה שנפסיק להאמין בעצמנו ושנרגיש שכבר הובסנו.
שנחשוב שכבר אין לנו עתיד בעולם הקדושה ,ואין לנו ברירה אלא לחפש הצלחה
בעולם שלו  -עולם של תאוות .הייאוש והדיכאון גורמים לאנשים להתאבד ,לא בפועל
ממש חלילה ,אבל לפחות באופן רוחני ...וזו היא מטרתו של היצר הרע .לכן ,העצה
החשובה ביותר היא לא להסכים ליפול אל העצבות! פשוט להמשיך להיות שמח למרות
הקושי .אם אתה באמת עצוב בגלל ההתרחקות מהשם ,דע לך שהשמחה תקרב אותך
אליו ,והעצבות ,ככל הנראה ,רק תפיל אותך הלאה .המשך לצעוד בשמחה!!
חטאת ,נפלת .אתה בדיכאון .האם ,לאור הנלמד ,תצליח לזהות את הסכנה? מהיכן
תגייס את הכוחות לברוח ממצב הרוח המדכא?
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סימולציה לקראת התמודדות :כתוב לעצמך מכתב שמח ,המיועד אליך לזמן
התרסקות.
הצעה :המכתב פותח במילים:
שלום __(שמך הפרטי)___!
אני יודע שהיום שוב נפלת ב....
דווקא מהמקום שאני נמצא בו עכשיו ,עם מצב רוח טוב וראש מעל המים ,אני רוצה
להגיד לך כמה דברים שיעזרו לך...
אחרי שסיימתם לכתוב ,שימו את המכתב במעטפה ושימרו לעת הצורך.
הסתכלות דומה על הסכנה של העצבות ,אנו מוצאים בספר "צוואת הריב"ש" ,המלקט
אמרות והדרכות שונות ממייסד החסידות רבי ישראל בעל שם טוב:

טעֶה ַהּיֵצֶר הַָרע לָאָדָ ם וְאֹומֵר לֹו ׁשֶעָבַר עֲבֵיָרה ג ְדֹולָה ,אַף עַל
"לִפְעָמִים ַמ ְ
ּפִי ׁשֶאֵינֹו ֶאּלָא חּומְָרא ּבְעָלְמָא ,אֹו ׁשֶאֵינ ָּה עֲבֵיָרה ּכְלָל .וְכַוָּונ ָתֹו ׁשֶּיְהֵא ָהאָדָ ם
ּבְעַצְבּות ִמּכֹ ַח ז ֶה ,וִיבּוּטַל בְּעַצְבּותֹו ֵמעֲבֹודַ ת הַּבֹוֵרא יִתְּבַָרְך .וְצִָריְך ָהאָדָ ם לְ ָהבִין
הַָרּמָאּות ַהּז ֶה ,וְיֹאמַר לְ ַהּיֵצֶר הָָרע :אֵינ ִי ַמׁשְּג ִי ַח עַל הַחּומְָרא ׁשָ ַאּתָה אֹומֵר לִי,
ּטלֵנ ִי ֵמעֲבֹודָ תֹו יִתְּבַָרְך ,וְׁשֶקֶר ַאּתָה ּדֹובֵר .וְג ַם אִם הּוא ּבֶ ֱאמֶת ְקצָת
ׁשֶכַּּוָונָתְָך לְבַ ְ
ֵחטְא ,יֹותֵר יִ ְהיֶה נַחַת רּו ַח לְבֹוְראִי ׁשֶֹּלא ַאׁשְּג ִי ַח עַל הַחּומְָרא ׁשָ ַאּתָה אֹומֵר לִי
לִג ְרֹום לִי עַצְבּות ּבַעֲבֹודָ תֹו ,אַּדְ ַרּבָאֶ ,אעֱבֹוד אֹותֹו ּבְׂשִ ְמחָהּ ,כ ִי זֹו ּכְלָל ּג ָדֹול
ּכ ִי אֵין ּכַוָּונָתִי ּבָעֲבֹודָ ה לְצֹוֶרְך עַצְמִיַ ,רק לַעֲׂשֹות נַחַת רּו ַח לְפָנ ָיו יִתְּבַָרְך ,וְאִם
ּכ ֵן אַף ׁשֶֹּלא ַאׁשְּג ִי ַח עַל הַחּומְָרא ׁשָ ַאּתָה אֹומֵר ֹלא יַ ְקּפִיד [לא יכעס] הַּבֹוֵרא עָלַי,
ּכ ִי ּכ ָל עִיקָר ׁשֶאֵינ ִי ַמׁשְּג ִי ַח הּוא ֵמ ֲחמַת ׁשֶֹּלא ֲאבַּטֵל ֵמעֲבֹודָ תֹו יִתְּבַָרְך ,וְאֵיְך
ֲאבַּטֵל ֵמעֲבֹודָ תֹו ֲאפִילּו ֶרג ַע ֶאחָד .וְז ֶהּו ּכְלָל ּג ָדֹול ּבַעֲבֹודַ ת הַּבֹוֵרא יִתְּבַָרְך ׁשֶּיִּזָהֵר
ֵמעַצְבּות ּכ ָל מַה ׁשֶּיּוכ ַל".
(רבי ישראל בעל שם טוב ,צוואת הִריב"ש אות מד)

השאלה היא לאן תיקח אותי העצבות .אם העצבות רק תדכא את כוחותיי ,הרי שגם אם
היא תרגיע מעט את ייסורי המצפון ,הרי שבסופו של דבר היא תרחיק אותי מעבודת ה'.
לחייל באמצע קרב אין כל אפשרות להיכנס ל'דיכי' .גם אם נופלים ,ממשיכים להילחם,
אין ברירה אחרת .אם באמת אכפת לי מעבודת ה' ,אצטרך לדחות את תאוות העצב,
ופשוט להמשיך לעבוד את ה' בחיות ובמרץ.

כאשר המשפיע ר' ראובן
דונין ז"ל מחיפה ,נכנס
לראשונה לפגישה עם הרבי
מליובאוויטש   בשנת תשי"ח,
הוא פרץ בבכי עז .כשנרגע,
התוודה וסיפר לרבי מעשים
לא טובים שעשה וביקש
מהרבי דרך לתיקון חטאיו.
בתגובה אמר הרבי" :קודם
כל ,יעלה על דרך התורה
והמצווה בשמחה ובטוב לבב,
ואחר כך נדבר על התיקון
והתשובה" ...רק אחרי שנים
רבות של עבודת ה' בשמחה,
ניאות הרבי לדבר איתו על
התיקון.

אם 'נשבר לך' מעצמך...
בשני הקטעים האחרונים למדנו מדוע לא ליפול לעצבות ,מעבירות וטעויות שעשינו
בעבר .אבל ,כיצד נוכל שלא לפול ברוחנו בשעה שיש לנו התמודדות מעציבה עם
קשיים בעבודת ה' בהווה?

"ּכְׁשֶאָדָ ם רֹוצֶה לִהְיֹות ּדַ וְקָא צַּדִ יק ּג ָמּור ,קָשֶׁה לֹו לִהְיֹות ּבַעַל ּתְׁשּובָה".
(הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,אורות התשובה יד/לו)

הרב קוק מלמד אותנו לשמור על גמישות נפשית .אם אתה מדמיין את עצמך כמושלם,
אתה מופתע עד כדי כך שאתה נשבר מכל נפילה .אך אם תבין את מקומך האמיתי,
מקומו של בעל תשובה שצריך להתמודד מול יצרו הרע יום יום ,תוכל להתקדם מבלי
להתרסק מנפילות " -שבע יפול צדיק  -וקם!" (משלי כד ,טז).
לעניין זה מתייחס רבי שניאור זלמן בהרחבה:

"וְאִם ָהעַצְבּות אֵינ ָּה מִּדַ ֲאג ַת עֲ�ֹונֹות ֶאּלָא ֵמהְִרהּוִרים ָרעִים וְתַאֲוֹות ָרעֹות ׁשֶּנֹופְלֹות
ּבְ ַמ ֲחׁשַבְּתֹו ִ -הּנ ֵה :אִם נֹופְלֹות לֹו ׁשֶֹּלא ּבִׁשְעַת ָהעֲבֹודָ ה [עבודת ה' בתפלה ותורה],
ֶאּלָא ּבְעֵת עִסְקֹו ּבַעֲ ָסקָיו וְדֶ ֶרְך אֶֶרץ ּוכ ְ ַהאִי ּגַּוָונ ָא [או בדומה לזה]  -אַּדְ ַרּבָה ,יֵׁש לֹו
לִׂשְמֹו ַח ּבְ ֶחלְקֹוׁ ,שֶאַף ׁשֶּנֹופְלֹות לֹו ּבְ ַמ ֲחׁשַבְּתֹו הּוא ַמּסִי ַח ּדַ עְּתֹו ֵמהֵן ,לְ ַקּיֵים מַה
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רבי נחמן מברסלב ,בספרו 'שיחות הר"ן' ,נותן לנו הגדרה בהירה להבדל בין עצבות
ומרירות:

ׁשֶּנ ֶ ֱאמַר" :וְֹלא תָתּורּו ַאחֲֵרי לְבַבְכ ֶם וְ ַאחֲֵרי עֵינ ֵיכ ֶם ֲאׁשֶר ַאּתֶם זֹונ ִים ַאחֲֵריהֶם...
ּוכְׁשֶמַּּסִי ַח ּדַ עְּתֹו ְמ ַקּיֵים לָאו ז ֶה ,וְ ָאמְרּו רז"ל" :יָׁשַב וְֹלא עָבַר עֲבֵיָרה ,נֹותְנ ִים לֹו
ׂשָכ ָר ּכְאִיּלּו עָׂשָה ִמצְוָוה" .וְעַל ּכ ֵן צִָריְך לִׂשְמֹו ַח ּבְקִּיּום ַהּלָאוּ ,כ ְמֹו ּבְקִּיּום ִמצְוַת
עֲׂשֵה ַמּמָׁש .וְאַּדְ ַרּבָא ָהעַצְבּות הִיא ִמּג ַסּות הָרּו ַח ׁשֶאֵינֹו מַכִּיר מְקֹומֹו ,וְעַל ּכ ֵן יֵַרע
לְבָבֹו עַל ׁשֶאֵינֹו בְּמַדְ ֵריג ַת צַּדִ יקׁ .שֶּלַּצַּדִ יקִים ּבְוַּדַ אי אֵין נֹופְלִים לָהֶם הְִרהּוֵרי
ׁשְטּות ּכ ָ ֵאּלֶה."...

"עַצְבּות הּוא ּכ ְמֹו מִי ׁשֶהּוא ּבְכַעַס ּובְֹרג ֶזּ ,כ ְמֹו ׁשֶ ִּמתְַרעֵם ּו ִמתְלֹונ ֵן עָלָיו יִתְּבַָרְך
חַס וְׁשָלֹום ,עַל ׁשֶאֵינֹו עֹוׂשֶה לֹו ְרצֹונֹוֲ .אבָל לֵב נִׁשְּבָר הּוא ּכְבֵן ַה ִּמתְ ַחּטֵא לִפְנ ֵי
ָאבִיוּ ,כְתִינֹוק ׁשֶּקֹובֵל ּובֹוכ ֶה לִפְנ ֵי ָאבִיו עַל ׁשֶּנִתְַרחֵק ִמּמֶּנּו וְכּו'ַ ...אחַר לֵב נִׁשְּבָר
ּבָא ׂשִ ְמחָה ,וְז ֶה סִימָן אִם ָהיָה לֹו לֵב נִׁשְּבָר ּ -כְׁשֶּבָא ַאחַר ּכ ְָך לְׂשִ ְמחָה".

(רבי שניאור זלמן מליאדי ,ספר התניא ,ליקוטי אמרים פרק כז)

(ַרּבִי נחמן מברסלב ,שיחות הר"ן ,אות מב ,מה)

כל התמודדות היא הזדמנות .התאוות ,ההרהורים הרעים וכל הדברים שמבלבלים את
הקשר שלנו עם ה' ,הם באמת מקפצה לחיזוק הקשר .ואם נצליח ,אפילו באופן לא
מושלם ,לא להיכנע בהתמודדות  -אז ניצחנו ניצחון גדול! כפי שכבר למדנו (בפרק
ב) ,השמחה מבוססת על ענווה ,והעצבות על גאווה .לכן אומר כאן רבי שניאור זלמן:
"העצבות היא מגסות הרוח שאינו מכיר מקומו" .חלק גדול מהקושי שלנו להתמודד,
היא האכזבה .ציפינו לחיים קלים ,חשבנו שכבר עברנו את השלב הזה ,ופתאום
המציאות טופחת על פנינו .שוב פעם באות לנו הניסיונות ,השאלות באמונה וכל מיני
דברים שחשבנו שכבר נפטרנו מהם .אבל ,עלינו לדעת שהחיים שלנו הם התמודדות
שלא תפסיק ,כמו שאמר הקב"ה לקין " -לפתח חטאת רובץ" (בראשית ד ,ז) ,החטא
תמיד רובץ לפתחנו .ואם נזכור זאת ,לא נגיע אל הקרב מופתעים או מאוכזבים ,אלא
חדורי שמחה על האפשרות החדשה לנצח את הרע ולעשות נחת רוח לה'.

העצבות והמרירות נראים דומים מבחוץ ,אבל מבפנים הם שונים בתכלית .נסכם את
ההבדלים הבולטים ביניהם ,הנלמדים מדברי רבי שניאור זלמן ורבי נחמן:
 .1העצבות מבטאת כעס ותלונה על העבר ,ולא רצון לתיקון של העתיד .האדם העצוב
מרגיש ש'דפקו אותו' ומפנה אצבע מאשימה כלפי המציאות וכלפי ה' .לעומת זאת,
המרירות מבטאת רצון לתיקון וגעגועים למקום טוב יותר .האיש בעל הלב הנשבר,
תולה את האשמה בעצמו ומתחנן במרירות לה' שיקרב אותו.
 .2העצבות היא מוות וגורמת לשיתוק רוחני .לעומת זאת ,המרירות מחיה ומעוררת
את האדם מהשינה הרוחנית בה שקע.
 .3עצבות ושמחה הם שני הפכים .האיש העצוב שקוע בכישלון העבר ,ולא יכול לשמוח
בהזדמנות החדשה שצומחת בעתיד .לעומת זאת ,המרירות והשמחה הם שני
צדדים של דבר אחד .המרירות פותחת פתח לתיקון ,ומביאה לשמחה בקירבה
החדשה לה'.
 .4הלב הנשבר הוא יזום ,ולכן הוא נשלט ויכול להוליך לבסוף לשמחה .הדיכאון הוא
מדרון ,ביצה טובענית שהאדם נופל בה ,שאיננה מוליכה לשום מקום טוב וחיובי.

יוצא ,לפי דברי רבי שניאור זלמן ,שדווקא הדבר המעציב הפך לגורם משמח .הסבירו
כיצד זה קורה ומדוע?

שברון לב ולא סתם דיכאון
בחלק הקודם הבנו את הסכנה שבעצבות ,ולמדנו כיצד לדחות אותה גם כאשר היא
באה במסווה של מטרות קדושות .במקורות הבאים נראה שיש הבדל משמעותי בין
שני סוגים של עצבות .הסוג האחד ,הנקרא סתם בשם "עצבות" ,הוא פסול ומסוכן בכל
שעה .והסוג השני ,המכונה בשם "מרירות" או "לב נשבר" ,יכול להביא תועלת באופן
הנכון.

" ...אְַך ּבֶ ֱאמֶת ,אֵין לֵב נִׁשְּבָר ּומְִרירּות ַהּנֶפֶׁש עַל ִריחּוקָה מֵאֹור ּפְנ ֵי ה'
וְ ִהתְלַבְּׁשּותָה ּבְ ִסטְָרא ָאחֳָרא [בצד האחר  -הצד שאיננו קדוש] נִקְָראִים ּבְׁשֵם עַצְבּות ּכְלָל
ּבִלְׁשֹון הַּקֹודֶ ׁשּ .כ ִי עַצְבּות הִיא ּׁשֶּלִּבֹו מְטּו ְמטָם [אטום וקשה] ּכ ָ ֶאבֶן ,וְאֵין חִּיּות ּבְלִּבֹו,
ֲאבָל מְִרירּות וְלֵב נִׁשְּבָר אַּדְ ַרּבָה הֲֵרי יֵׁש חִּיּות ּבְלִּבֹו לְ ִהתְּפַעֵל ּולְ ִהתְמְַרמֵרַ ,רק
ׁשֶהִיא חִּיּות ִמּבְחִינ ַת ּג ְבּורֹות קְדֹוׁשֹות [חיות של צד הגבורה והדין בעבודת ה'] ,וְ ַהּׂשִ ְמחָה
ִמּבְחִינ ַת ֲחסָדִ יםּ ,כ ִי ַהּלֵב ּכ ָלּול ִמּׁשְּתֵיהֶן ...וְלָכ ֵן ָאמְרּו רז"ל" :לְעֹולָם יְַרּג ִיז אָדָ ם
יֵצֶר הַּטֹוב" [שיצרו הטוב יגער ויתמרמר על היצר הרע] .וְ ַהּיְינּו ּבְכ ָל עֵת ׁשֶרֹואֶה ּבְנַפְׁשֹו
ׁשֶּצִָריְך לְכ ְָך .אְַך ׁשְעַת הַּכֹוׁשֶר ׁשֶהִיא ׁשָעָה ַהמְיּוחֶדֶ ת ּוְראּויָה לְכ ְָך לְרֹוב ּבְנ ֵי
אָדָ ם ,הִיא ּבְׁשָעָה ׁשֶהּוא עָצֵב ּבְלָאו ֲהכ ִי ִמּמִילֵי ּדְ עָלְמָא [מדברי וטרדות העולם הזה] ,אֹו
ּכ ְָך ּבְלִי ׁשּום ִסּבָהֲ ,אז ַי הִיא ׁשְעַת הַּכֹוׁשֶר לְ ֶהפְֶך ַהעֶצֶב ,לִהְיֹות ִמּמֵָרי ּדְ חּוׁשְּבָנ ָא
[מאנשי חשבון הנפש] הנ"ל ּולְ ַקּיֵים ַמ ֲאמָר רז"ל לְעֹולָם יְַרּג ִיז וכו' כנ"לּ ,ובָז ֶה יִּפָטֵר
ֵמ ָהעַצְבּות ׁשֶ ִּמּמִילֵי ּדְ עָלְמָא וְ ַאחַר ּכ ָך יָבֹא לִידֵ י ׂשִ ְמחָה ֲאמִיתִּית".
(רבי שניאור זלמן מליאדי ,ספר התניא ,ליקוטי אמרים פרק לא)

מה ההבדל בין מרירות ש'נופלת עליך' לבין מרירות שאתה מפנה לה זמן ויוזם אותה?

בכי ושמחה הולכים לפעמים יחד
האם יצא לכם פעם לבכות ולצחוק במקביל?
לב נשבר אמיתי הוא רגש חיובי ,ולכן  -למרות שעצב רגיל ושמחה הם שני הפכים  -לב
נשבר ושמחה יכולים למלא את הלב בו זמנית .במקורות הבאים נעמיק את הנקודה
הזו:

"וְ ִהּנ ֵה ּבְכ ָל ּפְָרטֵי מִינ ֵי ׂשְמָחֹות ַהּנֶפֶׁש הנ"ל ,אֵין ֵמהֵן ְמנ ִיעָה לִהְיֹות נִבְז ֶה ּבְעֵינ ָיו
נ ִ ְמאָס וְלֵב נִׁשְּבָר וְרּו ַח נ ְמּוכ ָהּ ,בִׁשְעַת ַהּׂשִ ְמחָה ַמּמָׁשֵ .מ ַאחַר ּכ ִי הֱיֹותֹו נִבְז ֶה
ּבְעֵינ ָיו וכו' הּוא ִמּצַד הַּגּוף וְנֶפֶׁש ַהּבַ ֲהמִית ,וֶהֱיֹותֹו ּבְׂשִ ְמחָה הּוא ִמּצַד נֶפֶׁש
ָהאֱֹלהִית וְנ ִיצֹוץ אֱֹלהּות ַהמְלּוּבָש ּבָּה לְ ַהחְיֹותָּה כנ"לּ .וכְהַאי ּגַּוָונ ָא אִיתָא ּבַּזֹהַר:
ּסטְָרא ּדָ א" [בכיה מצויה
"ּבְכִּיָה תְקִיעָא בְּלִבָּאִי ִמ ִּסטְָרא ּדָ א ,וְחֶדְ וָה תְקִיעָא בְּלִבָּאִי ִמ ִ
בלבי מצד זה ,ושמחה מצויה בלבי מצד זה].
(רבי שניאור זלמן מליאדי ,ספר התניא ,ליקוטי אמרים פרק לד)

הבכי והשמחה משלימים זה את זה ,ושניהם יחד מבטאים את התחושה האמיתית של
המתקרב אל ה' .כמו ילד שהוריו הלכו לו לאיבוד  -בתחילה הוא בוכה בקול גדול
ומתייפח ,וכשהוא מוצא אותם הוא מתחיל לחייך ולשמוח אבל עדיין הבכי משתלב
בקולות השמחה .כך גם מי ששב אל אביו שבשמיים ,מרגיש את הכאב שבריחוק אותו
יצרו חטאיו וליבו נשבר .אבל ברגע שהוא זוכר את אביו שבשמיים ,ואת הנשמה הקדושה
שבתוכו ,השמחה מתחילה למלא את ליבו השבור.

תחשוב טוב
 יהיה טובפעם היה חסיד אחד שבנו
חלה במחלה קשה .לאחר
תקופת מחלה ממושכת,
הודיעו הרופאים לחסיד
שאפסה כל תקווה .הם עשו
כל שביכולתם ואינם יודעים
אם הילד ימשיך לחיות.
החסיד לא ידע את נפשו
מרוב צער .הוא מיהר אל
העיירה ליובאוויטש ונכנס
אל הרבי ה'צמח צדק' .ברוב
צערו התקשה להוציא מפיו
את בקשת הברכה.
הרבי ידע את מכאובו ,וענהו
בקיצור – "תחשוב טוב ,יהיה
טוב".
כאשר יצא החסיד מחדרו
של הרבי ,הוא התעשת
והחליט לשנות את מצב
רוחו .לבו התמלא בטחון
בה' וודאות שה' יעזרו וישלח
רפואה שלימה לבנו .כאשר
שב לביתו ,סיפרו לו שחל
שינוי פתאומי במצבו של בנו.
לרופאים לא היה הסבר לכך,
אך היתה בהחלט תפנית
לטובה אצל הילד'( .שמחה
כאתגר' עמ'  .79הפתגם 'חשוב
טוב ,יהיה טוב' מופיע פעמים רבות

במכתבי הרבי מליובאוויטש)  

האם הרגשת פעם תחושה של כאב לב וחיוביות שממלאים אותך בבת-אחת??
תאר את הסיטואציה.

חשבו :מדוע דווקא השמחה שבאה לאחר שברון הלב נקראת "שמחה אמיתית"?
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ראינו כבר ששברון הלב והחרטה על העבר ,יכולים להוביל לשמחה .אך האם השמחה
יכולה להועיל גם לשברון הלב? בקטע האחרון אותו נראה ,מעמיק רבי נחמן מברסלב
בנקודה זו:

"מצווה גדולה להיות בשמחה
תמיד" (רבי נחמן מברסלב)

"עִיקַר ַמעֲלַת ַהּבְכִּיָה הּוא ּכְׁשֶהִיא ִמּׂשִ ְמחָה וְחֶדְ וָה .וַ ֲאפִילּו ַהחֲָרטָה טֹוב מְאֹוד
ׁשֶּתִ ְהיֶה ֵמ ֲחמַת ׂשִ ְמחָהׁ ,שֶמֵרֹוב ׂשִ ְמחָתֹו ּבַה' יִתְּבַָרְך ,הּוא ִמתְחֵָרט ּו ִמתְּגַעְּגֵעַ מְאֹוד
עַל ׁשֶּמַָרד נֶג ְּדֹו ּבַּיָמִים הִָראׁשֹונ ִיםּ ,ו ִמתְעֹוֵרר לֹו ּבְכִּיָה ֵמ ֲחמַת רֹוב ַהּׂשִ ְמחָה ,וְז ֶה
עִיקַר ַמעֲלַת ַהּבְכִּיָהׁ ,שֶּתִ ְהיֶה ֵמ ֲחמַת ׂשִ ְמחָה ,וְז ֶה "ּבְכִּיָה" ָראׁשֵי תֵיבֹותְּ " :בׁשִמְָך
יְגִילּון ּכָל הַּיֹום" (תהילים פט) ׁ -שֶעִיקַר ַהּבְכִּיָהׁ ,שֶּתִ ְהיֶה ֵמ ֲחמַת ַהּׂשִ ְמחָה ּבִׁשְמֹו
יִתְּבַָרְך".

פרק ד

מועדים לשמחה

(רבי נחמן מברסלב ,ליקוטי מוהר"ן ,תורה קעה)

השמחה משחררת ,פותחת ומצביע על קשר חזק עם ה' .ומשום כך ,היא יכולה לעורר
בנו נקודות נסתרות .בזכות השמחה האדם רואה טוב יותר את עצמו ,ובכך שם לב
לדברים הדרושים תיקון.
האם רבי נחמן מדבר על בכי של שמחה או על בכי של כאב?

מכל מה שלמדנו עד כה יוצא שהשמחה היא דבר שתלוי בנו .אם נרצה לשמוח -
נוכל ,ואי אפשר לחכות שהשמחה תנחת עלינו מלמעלה .בפרק זה נראה נקודה
נוספת ,שמשלימה את התמונה .נלמד ,שבכל זאת יש מקום להארת שמחה
שבאה מלמעלה.

בין מרירות לעצבות
החסיד ר' יחזקאל פייגין ז"ל התוועד פעם עם תלמידים חסידיים במחתרת
ברוסיה .הוא הוכיח אותם ותבע מהם לשפר את מצבם הרוחני ,כשהוא מסביר
להם עד כמה מצבם הרוחני גרוע .הדברים נגעו ללב התלמידים ,והם פרצו
בבכי.
כיוון שההתוועדות היתה במחתרת ,אחד התלמידים הוצב כשומר בחוץ כדי
להזהיר אם אנשי הק.ג.ב מגיעים .באמצע ההתוועדות נכנס התלמיד בבהלה
והודיע :הק.ג.ב בדרך! בין רגע קמו כולם והתחילו לברוח למקומות מסתור,
ותודה לא-ל ,בסופו של דבר השוטרים לא הצליחו לתפוס אותם.

חגי ישראל הם זמנים של אור שבא מלמעלה .בכל חג מאיר אור ,תוכן מיוחד,
שכבר מוטבע בפרק זמן זה של השנה .העבודה שלנו היא לקבל את האור הזה,
ולשים לב ל'אמירה' של החג .לכל החגים יש דבר משותף  -שהם זמני שמחה.
בחגים אנחנו מקבלים מלמעלה אור של שמחה ,שממלא לנו את המצברים .החג
שיש בו הכי הרבה שמחה ,הוא כמובן חג הפורים .בפורים ,ובחודש אדר בכלל ,יש
הארה ונתינת כוח לשמחה באופן יוצאת דופן .בפרק זה נתמקד בשני העניינים
הללו  -משמעות השמחה בחגים בכלל ,והייחוד של שמחת פורים.

בהתוועדות הבאה ,שאל ר' יחזקאל את התלמידים :מדוע כאשר דרשתי מכם
להשתפר פרצתם בבכי ,ואילו כאשר הק.ג.ב .הגיעו לא בכיתם אלא קמתם
ועשיתם מעשה? אין זאת אלא שהבעיות הרוחניות לא מספיק נגעו לכם ,ולכן
לא קמתם ועשיתם מעשה אלא הסתפקתם בבכי בלבד .ואילו הבעיות הגשמיות
כן הפריעו לכם ,ולכן קמתם וברחתם.
זהו בעצם ההבדל בין מרירות לעצבות .בעצבות האדם רק מתלונן ומתבכיין
אך לא עושה דבר לשנות את מצבו ,ואילו במרירות הוא עושה מאמצים גדולים
לשנות את המצב לטובה.
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 .1ושמחת בחגך
השמחה היא עיקר עניינם של שלושת הרגלים .התורה מצווה אותנו "ושמחת בחגך"
(דברים טז ,יד) ,ובכל חג היו מביאים העולים לרגל בבית המקדש קרבן הנקרא "שלמי
שמחה" .כמו כן ,כל מלאכות הבישול והאפייה המותרות ביום טוב ,הם רק כדי שנוכל
להגביר את שמחת החג באכילה ושתייה .אך מה הוא מקור השמחה של החגים ,ובמה
אנו שמחים? התשובה לכך נמצאת בתפילת שלושת הרגלים .בכל אחת מתפילות
החג אנו אומרים "וישמחו בך כל ישראל מקדשי שמך" .בחגים אנו שמחים בה' ,מקור
חיינו ושמחתנו .במקורות הבאים נלמד על משמעות השמחה הזו בה' ,ועל הסיבה של
הופעתה בחגים.

בחגים ,השמחה היא עיקר בפני עצמו .ובשאר השנה ,השמחה היא חלק מעשיית
המצוות .בכל השנה אנחנו פוגשים את ה' בתורה ובמצוות שאנו עושים ,ולכן דווקא
בשעת המצווה מתעוררת בנו שמחה .אך בחגים ,ה' מתגלה אלינו מעצם זה שיש חג .כי
החגים הם "מועד"  -זמן קבוע לפגישה שלנו עם ה' .וממילא ,השמחה באה מעצם היות
החג .גם בחגים השמחה קשורה למצוות מסוימות  -מצוות "שלמי שמחה" ,אמירת הלל
וכדומה .אך בחגים המצוות מבטאות את שמחת החג ,ואילו בשאר ימות השנה השמחה
מבטאת את האור שבמצוות.
חשבו :כיצד תוכלו לבטא את השמחה בה' המתגלית בחגים? אילו מעשים מתאימים
לגילוי השמחה הזו?

המקור הראשון הוא מהרבי מגור ,ה"שפת אמת" ,מגדולי החסידות בדורות
המאוחרים:

" ֵאּלֶה מֹועֲדֵ י ה' "ּ .פֶירּושׁ :שֶּבְיֹום טֹוב ִמתְּגַּלֶה חִּיּות ּפְנ ִימִּיּות מֵה' יִתְּבַָרְך ׁשֶּיֵׁש
ּבְכ ָל ַהּנִבְָראִיםֲ " .אׁשֶר ּתִקְְראּו אֹותָם ִמקְָראֵי קֹודֶ ׁש"ׁ .שָ ַמעְּתִי ֵמאֲדֹונ ִי ֲאבִי ז ְ ֵקנ ִי
מו"ר זצלה"הּ ,כ ִי יְכֹולִין לִקְרֹוא ַהּקְדּוׁשָּה ּבְיֹו"ט ,וְג ַם ַהּקְדּוׁשָּה קֹוֵראת לָאָדָ ם...
וְכ ֵן ָאמַר ּבְׁשֵם הַּזֹוהַר ַהּקָדֹוׁש ׁשֶּנִקְָרא יֹום טֹוב עַל ׁשֵם 'אֹור ּכ ִי טֹוב' ׁשֶּיֵׁש ּבֹו
מֵאֹור ַהּג ָנּוז ,וְהּוא כנ"ל .וְז ֶהּו ׁשֶּכ ָתּוב 'מֹועֲדִ ים לְׂשִ ְמחָה'ּ ,כ ִי ּכְׁשֶ ִּמתְּגַּלֶה ׁשֹוֶרׁש
ַהחִּיּות ׁשֶל ָהאָדָ ם וְׁשֶל ּכ ָל ַהּבְִריאָה ִמּמֵילָא יֵׁש ׂשִ ְמחָה".
(רבי יהודה אריה לייב מגור ,שפת אמת ,ויקרא פסח שנת תרל"א)

ה"שפת אמת" אומר שמקורה של שמחת החגים הוא בגילוי ה'אור הגנוז'  -האור האלוקי
שמחיה את כל הבריאה .בכל השנה קשה לנו לשים לב לאור הזה ,קשה לנו לחוש שה'
יתברך הוא השורש והמקור של החיים .אך בחגים" ,מקראי קודש" ,הקדושה קוראת
לנו ,ומתגלה הקשר שלנו לה' .והדבר הזה מעורר בנו שמחה גדולה .כמו אדם שהולך
טרוד במשך ימים שלמים כדי למצוא תשובה לשאלה ,וכאשר ימצא הוא ישמח שמחה
גדולה .כך גם אנחנו מחפשים את ה' כל השנה ,ובימים הטובים ה' סוף סוף מתגלה
אלינו וקורא לנו ,ולכן אנו שמחים שמחה עצומה.
האם אתם יודעים לאיזה 'אור גנוז' רומז ה"שפת אמת" ,ומתי הוא נגנז?
הקטע הבא ,מתורתו של רבי שניאור זלמן מלאדי ,מבאר באופן דומה את עניין השמחה
ביום טוב .רבי שניאור זלמן מלאדי מסביר מה ההבדל בין שמחת החגים לשמחת
המצוות של כל השנה:

"עִנְיַין ַהּׂשִ ְמחָה הּוא ג ִיּלּוי ַה ֶהעְלֵםּ ,וכ ְ ָּמׁשָל ַה ֶּמלְֶך ׁשֶּדַ ְרּכֹו לֵיׁשֵב ּבְחַדְ ֵרי חֲדָ ִרים
ּבְהֵיכ ָלֹו ּכּוּלֹו אֹומֵר כָּבֹוד ,וְכ ָל ּכ ְבֹודֹו ּפְנ ִימָה .אְַך ּבִזְמַן ׂשִ ְמחָתֹו ִמתְָראֶה ּו ִמתְּגַּלֶה
לְעֵין ּכֹל .וְעַל ּדֶ ֶרְך ז ֶה ּתִקְּנּו ּבִתְפִילַת יֹום טֹוב " ַאּתָה בְחְַרּתָנּו כו'"ּ ,כ ִי מֹועֲדִ ים
לְׂשִ ְמחָה ׁשֶהּוא ּבְחִינ ַת ּג ִיּלּוי ,וְעֹוׂשִין ִמּז ֶה ַהּג ִיּלּוי עִיקָר ,וְהְַר ָחבַת ַהּבֵיאּור
ּבְ ִהּג ָלֹות נִג ְלֹות עֹוז ַא ֲהבָתֹו [להסביר בברכה זו שבתפילה ,את עוצמת אהבת ה' אלינו] ׁשָ ַאּתָה
ּבְחְַרּתָנּו כו' וַּתִּתֵן לָנּו ה' אֱלֹוקֵינּו כו' .וְ ִהּנ ֵה ַאחַר ּכ ְָך אָנּו אֹומְִרים "וְיִׂשְמְחּו בְָך
ּכ ָל יִׂשְָראֵל" ...מַה ּׁשֶאֵין ּכ ֵן ּכ ָל ַהּׁשָנ ָה ...אֵינֹו ּבִבְחִינ ַת ּג ִיּלּוי ַהּׂשִ ְמחָהַ ,רק ַהּׂשִ ְמחָה
ּג ְנּוז ָה ּבָעֲבֹודָ הּ .וכ ְמֹו ׁשֶּכ ָתּוב "ּתַחַת ֲאׁשֶר ֹלא עָבַדְ ּתָ ּבְׂשִ ְמחָה כו'" וְעֹוׂשִין
ֵמ ָהעֲבֹודָ ה עִיקָר ,וְ ַהּׂשִ ְמחָה הִיא ׂשִ ְמחָה ׁשֶל ִמצְוָוהֲ ,אבָל ּבְיֹום טֹוב ַהּׂשִ ְמחָה הִיא
ּבְ ִהתְּג ַּלּות".
(רבי שניאור זלמן מליאדי ,לקוטי תורה ,דרושים לשמיני עצרת ,דף פח)
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 .2שמחת אדר ופורים

והסדר הרגילים .וכפי שאמר הרבי במקור הקודם ,בחג הפורים מגלה לנו הקב"ה
שאנחנו קשורים יחד ב"עצם הנפש".

"משנכנס אדר מרבים בשמחה"!!! (תענית כט ).המשפט הזה ,שהפך להמנון אירועי
השמחה של כל חודש אדר ,מלמד על השמחה המיוחדת של חודש זה .חודש אדר
הפך כולו לחודש של שמחה ,כמו שכתוב במגילת אסתר " -והחודש אשר נהפך להם
מיגון לשמחה" (ט ,כב) .המקור לשמחה זו הוא כמובן שמחת חג הפורים .במקורות
הבאים נבין את מהות השמחה של פורים ושל חודש אדר ,העולה על השמחה בשאר
ימות השנה ואפילו על שמחת החגים.

השמחה בגילוי 'עצם הנפש' בפורים כל כך כובשת אותנו ,עד שהיא נהיית חלק מאיתנו
מבלי שנהיה מודעים אליה .גם היא הופכת להיות 'עד דלא ידע' .כמו שאיננו חושבים כל
הזמן על היד או על הרגל שלנו ,כי הם חלק בלתי נפרד מאיתנו ,כך בפורים השמחה
היא חלק ממי שאנחנו.

"ּכַּמָה ּדַ ְרגֹות ּבְׂשִ ְמחָה:
טפֵילָה ֵאלֶיהָ.
אִָ " .עבְדּו אֶת ה' ּבְׂשִ ְמחָה"ׂ :שִ ְמחָה זֹו הִיא מְכּוסָּה ּבְ ָהעֲבֹודָ ה וְ ְ
ׁשֶהֲֵרי ָהעִיקָר הּוא ָהעֲבֹודָ הֶ ,אּלָא ׁשֶ ָהעֲבֹודָ ה צְִריכ ָה לִהְיֹות ּבְׂשִ ְמחָה.
ּבִ" .מֹועֲדִ ים לְׂשִ ְמחָה"ּ :בְיֹום טֹוב ַהּׂשִ ְמחָה ּג ְלּויָה וְ ַהּׂשִ ְמחָה עַצְמָּה הִיא ִמצְוָה וְדָ בָר
עִיקִָריֲ .אבָל ִמּכ ָל מָקֹום ַהּׂשִ ְמחָה הִיא ׂשִ ְמחַת ֶהחָג  -בְּעִנְיָין ׁשֶל ִמצְוָוה.
ּג ִַ " .מּׁשֶּנִכְנ ַס אֲּדָ ר מְַרּבִים ּבְׂשִ ְמחָה"ׂ :שִ ְמחָה זֹו אֵינ ָּה מְסֹובֶבֶת בְּסִיּבַת אֵיז ֶה דְ בַר
ִמצְוָהּ ,כ ִי אִם' ,מְַרּבִים ּבְׂשִ ְמחָה' ,אֵיז ֶה ׂשִ ְמחָה ׁשֶּתִ ְהיֶהּ ,ג ַם ׂשִ ְמחָה ּבְעִנְיְנ ֵי
הְָרׁשּותּ ,כ ִי ָהעִיקָר הִיא ַהּׂשִ ְמחָה.
דׂ .שִ ְמחַת ּפּוִרים" :חַּיָיב אֱינ ִיׁש לְבְסּומֵי ּבְפּוַרּיָא עַד ּדְ לָא יְדַ ע" .אֵינֹו מְַרּג ִיׁש
ּכְלָל ֹלא ַרק אֶת סִיּבַת ַהּׂשִ ְמחָה ּכ ִי אִם ּג ַם ַהּׂשִ ְמחָה עַצְמָּה .הּוא ׁשָקּועַ ּכ ָל ּכ ְָך
בְּ ַהׂשִ ְמחָה עַד ׁשֶאֵינֹו מְַרּג ִיׁשָּה ּכְלָל .וְ ַהּיְינּו ֲאׁשֶר ׂשִ ְמחַת ּפּוִרים הִיא ִמּצַד עֶצֶם
ּטעַם וְדַ עַת וְלָכ ֵן אֵינ ָּה נ ְִרּגֶׁשֶת ּבִידִ יעָה".
ַהּנֶפֶׁש ׁשֶּלְ ַמעְלָה ִמ ַ
(רבי מנחם מענדל שניאורסהון ,הרבי מליובאוויטש ,ליקוטי שיחות חלק ד')

במקורות אחרים מכנה הרבי את שמחת חודש אדר כ"שמחה בטהרתה"  -שמחה
שאינה קשורה דווקא למעשה של מצווה ,אלא מתבטאת בכל אמצעי כשר המעורר
שמחה .כפי שלמדנו ,השמחה בחגים גם היא איננה תלויה במצוות ,אלא מופיעה מעצם
הגעת החג .אבל בכל זאת ,גם בחגים השמחה קשורה ומתבטאת דווקא במצוות.
בחודש אדר ,לעומת זאת ,השמחה מתבטאת אפילו ב"ענייני הרשות".
שמחת הפורים היא בדרגה הגבוהה ביותר .כדי להבין טוב יותר את הגדרת הרבי
לשמחת חג הפורים ,נעיין במקור הבא:

" ִמצְוַות ׂשִ ְמחַת יֹום טֹוב ׁשֶּנ ֶ ֱאמַר "וְׂשָ ַמ ְחּתָ ּבְ ַחּג ֶָך" הִיא ּבִג ְבּול ּומִּדָ הּ ,בְׁשַלְמֵי
ׂשִ ְמחָה  -אֵין ׂשִ ְמחָה ֶאּלָא ּבְבָׂשָר ,וְעַכְׁשָו ִמּׁשֶחַָרב ּבֵית ַה ִּמקְּדָ ׁש אֵין ׂשִ ְמחָה ֶאּלָא
ּבַּיַיִןּ ,ובְִרבִיעִית יַיִן יֹוצֵא יְדֵ י חֹובַת ׂשִ ְמחַת יֹום טֹובׁ ,שֶ ַהּׂשִ ְמחָה הִיא ּבִג ְבּול .מַה
ּׁשֶאֵין ּכ ֵן ׂשִ ְמחַת ּפּוִרים ׁשֶ ַהּׂשִ ְמחָה ּג ְדֹולָה יֹותֵר לְ ַמעְלָה ֵמהַּדַ עַת 'עַד ּדְ לָא יְדַ ע
כו'' ,וְהּוא ִמּפְנ ֵי עִנְיָין ַהמְבֹואָר לְ ַמעְלָהׁ ,שֶעַל יְדֵ י ְמסִירּות ַהּנֶפֶׁש ׁשֶ ָהיָה ּבָהֶם
ּטעַם וְדַ עַתִ ,הּנ ֵה ּבְ ִאתְעֲרּותָא ּדִ לְתַּתָא
אָז ּכ ָל ַהּׁשָנ ָהׁ ,שֶהּוא ּבְחִינ ַת ׁשֶּלְ ַמעְלָה ֵמ ַה ַ
[התעוררות הבאה מלמטה] ּובִיּטּול ז ֶה ִהּג ִיעּו לְ ַמעְלָה ַמעְלָה."...
(רבי שניאור זלמן מליאדי ,תורה אור ,מגילת אסתר דף צט)

פורים הוא החג שמעל הגבולות הרגילים ,ולכן בחג הזה זוכים לשמחה בלתי מוגבלת.
מאמר חז"ל ' -חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע' ,בא לומר ,ששמחת פורים היא
בדרגה של 'לא ידע' ,היא גבוהה הרבה יותר מגבולות הידיעה והשכל.
מרדכי היהודי ואנשי דורו התעלו על גבולות ההיגיון ,כשהיו מוכנים למסור את נפשם
על יהדותם .במשך שנה שלימה ,בה ריחפה על היהודים סכנת מוות ממשית ,לא היה
יהודי אחד שהמיר את דתו כדי להציל את עצמו (ראה בתורה אור שם) .כולם גילו את
הקשר הפנימי שלהם לה' ,קשר שחזק וגבוה יותר מכל השיקולים הריאליים של השכל.
ובזכות המסירות שלהם ,זכינו בחג הפורים לגילוי מיוחד שנעלה גם כן מגבולות השכל
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באילו עניינים בפורים ,אתם רואים שבא לידי ביטוי עניין ה'למעלה מהדעת'?

פורים היום!
איש יהודי היה בכפר אחד הסמוך לעיר קוז'ניץ ,והאיש עני
ואביון .ליום הפורים בא העירה ,לשמוע קריאת מגילה בבית
הכנסת .בעל הקורא היה המגיד הקדוש מקוז'ניץ ,וכששמע
אותו כפרי את קריאת המגילה מהמגיד נהנה מאוד ונתמלא
שמחה .אחר התפילה ניגש אליו המגיד ,נתן לו שלום ,ואמר
לו" :הלוא אתה מכפר פלוני ,השייך אלי ,ומדוע לא הבאת לי
משלוח מנות?" שתק האיש ולא ידע מה להשיב ,כי בביתו אין
גם לחם לפי הטף ,ואיפה ייקח על משלוח מנות להמגיד?
והמגיד הוסיף ואמר לו" :הרי פורים היום ,בוא נא איתנו ותטעם
מעט משקה".
הלך האיש לבית המגיד ,ונתנו לו שם יין ומגדנות .מרוב שמחה
שזכה לשתות בבית המגיד יחד עם החבריא הקדושה שלו,
נהפך לאיש אחר ,הרהיב עוז בנפשו ,וילך לבית אחד הגבירים,
שהיה סוחר יין ,ויאמר אל הגביר" :פורים שמח! אבקש מכבודו
לתת לי בהקפה בקבוק יין טוב ,ובטח אשלם לו ,ואם לא -
הלא פורים היום!" הגביר נענה לו ,ונתן לו בקבוק יין .אחרי כן
הלך לחנות של מכולת ,ואמר שוב" :פורים שמח! תנו נא לי
שנים-שלושה תפוחים ,ובטח אשלם לכם ,ואם לא אשלם ,הרי
פורים היום!" .נתנו לו שם כבקשתו ,והוא רץ בשמחה גדולה
אל המגיד ,נתן לו את היין והתפוחים ,ואמר" :אני נותן להרבי
משלוח מנות"" .טוב עשית" ,השיב לו המגיד" ,ותזכור שבכל
פורים עליך להביא משלוח מנות".
אחרי כן נמלך הכפרי בדעתו" :הלוא בני ביתי עטופים ברעב,
ואינם יודעים כלל משמחת פורים ,אראה לשמח גם אותם".
וילך אל מוזג היין ויאמר לו שוב באותו הנוסח ,ובקש לתת לו
בקבוק יין בהקפה" ,ואם לא אשלם  -הלא פורים היום!" .נתן לו
המוזג את היין ,ומשם הלך לאופה לחם וביקש בנוסח זה כיכר
לחם ונתן לו ,ובחנות אחרת קיבל באופן זה דגים מלוחים
אחדים .אז רץ מהר לביתו ,וכאשר פתח את הבית קרא בקול
רם" :פורים היום! פורים היום!" אשתו ובני ביתו שלא הורגלו

לראות אותו במצב כזה שיהיה מלא שמחה ,חשבו שאולי
השתגע ,חס ושלום ,כי לא ידעו מה היה לו ,אך הוא מיהר ושם
לפניהם את הלחם ואת הדגים המלוחים ואת היין ,ואמר להם:
"אכלו ושתו והיטיבו לבכם ,כי פורים היום!" .המה לא מרו את
דברו ,אכלו ושתו ,והוא הצטרף בעצמו גם כן עימהם ,ואחרי
אשר שתו כוסות אחדות של יין נתמלאו גם הם שמחה ויקומו
כולם לרקד ,ויקראו בקול "פורים היום! פורים היום!" וכך רקדו
שעות אחדות רצופות.
פתאום שמעו והנה קול דופק בפתח ,והאיש אמר לאשתו:
"אל תפתחי ,כי ודאי איזה גוי בא להפריע את שמחת הפורים
שלנו" .והגוי לא פסק מלדפוק ,והאישה אמרה" :כמדומה שגוי
פלוני הוא ,שדרכו להביא לנו תפוחי אדמה ,אלך ואפתח
לו" .ויהי כאשר פתחה הדלת ,נכנס הגוי כשהוא מוכה ופצוע
ומגואל בדם .תכף התחילו לטפל בו ,רחצוהו ונתנו לו כוס יין
ופת לחם ,ויאכל וישת ,ויאמר" :החייתוני ,כי כפסע היה ביני ובין
המוות" .ויספר להם ,כי בנו יחידו הכהו מכות רצח והשליכהו
החוצה ,ואלמלא באו לעזרתו היה מת מהקור ומכאב המכות.
ואחרי כן אמר להם" :מכיוון שבני נהפך לי לרוצח ואכזר ,ואתם
ריחמתם עלי ,לכן בואו נא עמדי אל היער ואראה לכם מטמון
של כסף רב ,שהיה בדעתי לתתו לבני קודם מותי ,ועתה אגלה
לכם אותו ואני נותן לכם אותו במתנה".
וילך האיש עם הגוי אל היער ,והגוי הראה לו כי תחת אילן
פלוני הטמין את אוצרו .כעבור איזה ימים ,מת הגוי מהמכות
שהכהו בנו ,והאיש הלך אל היער ,וחפר במקום שהגוי הראה
לו ,ומצא שם הון רב ,ונהיה לעשיר גדול.
ובכל יום פורים היה בא אל המגיד הקדוש ,ונתן לו משלוח
מנות ביד רחבה ובלב שמח  .
סיפורי חסידים ,מועדים  -הרב זווין ,סיפור מס' 267

שמחה • פרק ד • מועדים לשמחה

37

תולדות המחברים
הבעל שם טוב  רבי ישראל בעל שם טוב ,מייסד ומחולל תנועת החסידות ,נולד
בעיירה אוקופ שבאוקרינה בי"ח באלול תנ"ח ( .)1698הבעש"ט התייתם מהוריו בגיל
צעיר והועסק בצעירותו כעוזר למלמד בחדר .בהמשך למד תורה ועסק בעבודת ה'
באופן נסתר ,עד שבגיל  36התגלה והתפרסם ברבים .בשנת ה'ת"ק עבר לעיירה מז'יבוז',
ושם קבע את בית מדרשו .לבעל שם טוב התקרבו יהודים רבים ,מהם תלמידים גאונים
וכן יהודים פשוטים ,שהחלו להפיץ את תורתו  -תורת החסידות ,בעולם .בכמה מקורות
חסידיים מצוין כי שמו הפרטי של הבעש"ט ' -ישראל'  -רומז שתפקידו של הבעש"ט
בעולם הזה היה לעורר את כלל עם ישראל; כשם שמעוררים אדם על ידי שקוראים
בשמו ,כך בא הבעש"ט והחיה את עם ישראל .הבעש"ט הסתלק בחג השבועות תק"כ
( ,)1760ומנוחתו כבוד במז'יבוז'.
המגיד ממעזריטש רבי דב ֶּבער ממעזריטש ,תלמידו וממלא מקומו של
הבעש"ט ,תאריך לידתו לא ידוע .כבר בימי ילדותו חונן בכשרונות נעלים ונשלח על
ידי אביו ללמוד תורה בישיבה הגדולה של רבי יעקב יהושע פאלק ,בעל ה"פני יהושע"
בעיר לבוב .כשנתגלה הבעל שם טוב ,התנגד המגיד בתחילה לתנועת החסידות ,אך
משהתקרב אליו הפך לתלמידו החשוב ביותר .אחר פטירת הבעש"ט נבחר המגיד כרצון
רבו לממלא מקומו .הוא התיישב בעיירה מזריץ' ,שהפכה למרכז תנועת החסידות.
תחת הנהגתו גדלה התנועה והרחיבה את מסגרתה .לכל מקום שלח מסבירים מבין
תלמידיו ,שעשו נפשות לחסידות בכל מדינת פולין ואף מחוצה לה .זמן מועט לפני
פטירתו התיישב בעיר אניפולי ,בה נפטר בי"ט בכסלו שנת ה'תקל"ג (.)1772
רבי לוי יצחק מבארדיטשוב  רבי לוי יצחק נולד בשנת ה'ת"ק ( )1740לאביו ר'
מאיר ,שהיה רבה של הוסקוב שבגליציה .לימים התקרב רבי לוי יצחק לרבי דוב בער
 המגיד ממזריץ' ולרבי שמואל שמלקה מניקלשבורג ,והפך לאחד מגדולי החסידות.שימש כרב בכמה קהילות בפולין ,ביניהם בפינסק ,ובשנת תקמ"ה ( )1785מונה לרבה
של ברדיצ'וב ,ושם נפטר בשנת תק"ע ( .)1810היה מפורסם באהבת ישראל המיוחדת
שלו ,ובהתלהבותו בתפילה ובעשיית המצוות .תלמידו הגדול היה רבי יעקב יצחק
הורוביץ ,ה'חוזה' מלובלין .ספרו 'קדושת לוי' על התורה והמועדים ועל פרקי אבות,
נחשב אחד מספרי היסוד של החסידות.
רבי שניאור זלמן מליאדי  האדמו"ר הזקן' ,בעל התניא והשו"ע' .רבי שניאור
זלמן נולד לאביו רבי ברוך ,בעיר לוז'נה שברוסיה ,בי"ח באלול שנת תק"ה (.)1745
מצעירותו התפרסם כגאון אדיר .בגיל תשע עשרה הצטרף לחבורת תלמידי המגיד
ממזריץ' ,ולמרות גילו הצעיר הפך להיות מהבולטים שבהם .בשנת תק"ל ( )1770הטיל
עליו רבו לחבר 'שולחן ערוך' מבורר ועם הלכות בטעמיהן .חיבור הלכתי חשוב זה
מכונה כיום 'שולחן ערוך הרב' .כמה שנים לאחר פטירת רבו ,המגיד ממזריץ' ,נתמנה
רבי שניאור זלמן למנהיג החסידים ברוסיה .הוא ייסד שיטה מיוחדת בחסידות ,לה קרא
'חב"ד' ' -חכמה ,בינה ,דעת' .בשנת תקנ"ז הודפס לראשונה ספרו היסודי בחסידות -
ספר התניא .עקב הלשנות של מתנגדי החסידות נאסר פעמיים .מהמאסר הראשון
השתחרר בי"ט בכסליו ה'תקנ"ט ( ,)1798ויום זה נחגג כ'חג הגאולה' עד היום .אחרי
שחרורו מהמאסר השני ,בשנת תקס"א ( )1801עבר לעיר ליאדי .רבי שניאור זלמן
נפטר בשנת תקע"ג ( ,)1813ובנו הבכור רבי דוב בער ('האדמו"ר האמצעי') מילא את
מקומו.
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רבי נחמן מברסלב   רבי נחמן נולד בא' בניסן תקל"ב ( )1772בעיירה מז'יבוז'
שבה התגורר הבעל שם טוב ,אבי-סבתו .אמו פייגה הייתה בתה של
ּ
שבאוקראינה,
אדל  -בתו של הבעל שם טוב .מנעוריו התחיל להתבלט בכישרונותיו המיוחדים .הרבה
להתבודד ,להתענות ולהתפלל שעות רבות .אחרי חתונתו עבר להתגורר בבית חותנו,
והתחיל למשוך אליו את חסידיו הראשונים ,אשר נמשכו אחרי אישיותו המיוחדת .בשנת
תקנ"ח ( )1798החליט רבי נחמן לפתע לנסוע לארץ ישראל .הוא ביקר בעיקר בטבריה
ובצפת ,אך לא בירושלים ,וחזר לביתו לאחר ששהה בארץ כחצי שנה .בשנת תקס"ב
( )1802התיישב כאדמו"ר בעיר ברסלב ,שם הצטרפו אליו רוב תלמידיו המפורסמים,
ובהם רבי נתן שטרנהרץ ,שהפך ליד ימינו .רבי נתן הוא זה שכתב את רוב תורתו ,ובפרט
את ספרו המרכזי "ליקוטי מוהר"ן" .רבי נחמן הנהיג תורה ושיטה מיוחדת בחסידות,
ורבים מגדולי הרבנים והאדמו"רים בדורו חלקו עליו .בשנותיו האחרונות סבל ממחלת
השחפת ובשנתו האחרונה קבע את מושבו בעיר אומן ,שם ביקש להיקבר .בי"ח בתשרי
תקע"א ( ,)1810הוא נפטר ממחלת השחפת ,בהיותו בגיל שלושים ושמונה שנים
בלבד.
ה'שפת אמת' רבי יהודה אריה ליב אלתר ,נולד בשנת תר"ז ( )1847בגור שבפולין.
הוא היה נכד מייסד חסידות גור  -רבי יצחק מאיר אלתר (בעל 'חידושי הרי"ם') .אביו
מת בילדותו ,והוא גדל על ברכי סבו .במות סבו בשנת תרכ"ו סירב להיות אדמו"ר ,ורק
ארבע שנים אח"כ הסכים לקבל על עצמו אדמו"רות .בסידרת ספרי 'שפת אמת' נאספו
דרשותיו וליקוטים מדבריו כסדר פרשות השבוע בעיונים חסידיים עמוקים .שלושים
וחמש שנה שימש כאדמו"ר ,והיו לו אלפי חסידים .הוא נפטר בגור בשנת תרס"ה (,)1905
ובנו ר' אברהם מרדכי בעל ה'אמרי אמת' מונה כאדמו"ר במקומו.
הרבי הרש"ב רבי שלום דובער שניאורסון נולד בכ' בחשוון תרכ"א ( ,)1860בעיירה
ליובאוויטש .היה האדמו"ר החמישי בשושלת אדמו"רי חסידות חב"ד ונחשב למסביר
הגדול של תורת חב"ד ,אמר וכתב אלפי מאמרי חסידות עמוקים ומסודרים .במשך
שנות הנהגתו ,התעסק רבות בענייני הכלל ,בחיזוק היהדות ושיפור מצב היהודים בכל
רחבי אירופה .בשנת תרנ"ז ( )1897הקים את ישיבת 'תומכי תמימים' הראשונה ,ישיבה
בה לומדים חסידות באופן סדיר ,כחלק מסדרי הישיבה .בשנת ה'תרע"ו ( )1916בשל
מלחמת העולם הראשונה והתקרבות הגרמנים ,עזב את ליובאוויטש ועבר לרוסטוב.
בב' בניסן תר"פ ( )1920נפטר ,כשהוא ממנה בצוואתו את בנו היחיד רבי יוסף יצחק
שניאורסון לממשיך דרכו.
הרב קוק   רבי אברהם יצחק הכהן קוק נולד בגריבה שבלטביה ,בשנת תרכ"ה
( .)1865הוא נודע כעילוי גדול ,והיה מבחירי תלמידי הנצי"ב בישיבתו בוואלוז'ין .לאחר
ששימש ברבנות בלטביה ,עלה לארץ בכ"ח באייר תרס"ד ( )1904והתמנה לרב העיר
יפו והמושבות .כרבה של יפו והמושבות ,ולאחר מכן הרב הראשי האשכנזי הראשון
של ארץ ישראל ,היה הרב קוק דמות בעלת השפעה מרכזית בתולדות היישוב החדש
שבארץ ישראל .אהבתו לחלוצים ,אף לכופרים שבהם ,ידועה ומפורסמת .בירושלים
הקים הרב קוק את ה"ישיבה המרכזית העולמית" .הרב קוק היה מהוגי הדעות הגדולים
בדור האחרון ,ועזבונו הספרותי והתורני הוא רחב ביותר  -קבלה ,פילוסופיה ,הלכה,
פירושים לגמרא ,תשובות ופיוטים  -בכתב יד ובדפוס .בג' באלול תרצ"ה ( )1935נפטר,
ומנוחתו כבוד בהר הזיתים שבירושלים.
הרבי הריי"צ רבי יוסף יצחק שניאורסון נולד בי"ב בתמוז תר"מ ( ,)1880בעיירה
ליובאוויטש .בשנת תר"פ ( ,)1920זמן קצר לאחר פרוץ המהפכה הקומוניסטית ,נפטר
אביו והוא הפך למנהיגה של חסידות חב"ד והיה לסמל ומופת של מסירות נפש.
כתגובה למלחמה שהכריזו הקומוניסטים נגד היהדות ,הוא פתח רשת חשאית ברוסיה
הקומוניסטית ,שדאגה לשמר את הגחלת היהודית .הרבי הריי"צ הרבה לעסוק בפעילות
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יהודית של סיפוק צורכי דת וחינוך יהודי ,דבר שהיה אסור על פי חוק בברית המועצות.
בשל מעשים אלו הוא נאסר בט"ו בסיוון תרפ"ז ( )1927על ידי הנ.ק.ו.ד .וללא משפט
נגזר דינו למוות .לאחר לחצים בינלאומיים  -בוטל עונש המוות והוחלף לעונש גלות,
כשלבסוף שוחרר סופית ,לאחר כמה ימים ,בתאריך י"ב בתמוז .עד למלחמת העולם
השנייה הוא התגורר בריגה שבלטביה .בשנת תרצ"ג ( )1933עבר לעיר ורשה ושנתיים
מאוחר יותר עבר לעיירה אוטווצק הסמוכה לוורשה .בשנת ת"ש (דצמבר  ,)1939חולץ
מוורשה הכבושה לארצות הברית .מאז פעל רבות לחיזוק היהדות בארצות הברית
ובמקומות רבים בעולם .בי' בשבט תש"י ( )1950נפטר ,ונקבר בניו יורק .את מקומו
בנשיאות חב"ד ירש חתנו ,רבי מנחם מענדל שניאורסון.
הרבי מליובאוויטש רבי מנחם מענדל שניאורסון נולד בי"א בניסן ה'תרס"ב
( ,)1902לאביו ,רבי לוי יצחק שניאורסון (נכדו של הרבי הצמח צדק ,שהיה נכדו של
רבי שניאור זלמן מליאדי) ,בעיר ניקולייב שבאוקרינה .היה האדמו"ר השביעי בשושלת
אדמו"רי חסידות חב"ד .מגיל צעיר התגלה ככשרון נדיר ולמד תורה בעיקר מפי אביו,
שהיה רבה של יקטרינוסלב .לאחר שהתחתן עם הרבנית חיה מושקא שניאורסון,
בתו של הרבי הריי"צ מליובאוויטש ,למד תקופה באוניברסיטה בברלין .בשנת תרצ"ג
( )1933עבר הרבי לפריז ,שם סיים לימודי הנדסת חשמל ולמד בסורבון .בשנת תש"א
( )1941נמלט מצרפת הכבושה בידי הנאצים ,והצטרף לחמיו שישב בניו יורק .שנה
לאחר פטירת חמיו ,בי' בשבט ה'תשי"א ( ,)1951קיבל על עצמו באופן גלוי את הנהגת
חסידות חב"ד .בשנות הנהגתו התעצמה חסידות חב"ד לממדים אדירים .על אף שלא
עזב את בית מדרשו בכל שנות הנהגתו ,ניכרה השפעתו העצומה של הרבי בעולם
היהודי כולו .חסידיו ושלוחיו הרבים מפיצים את תורת החסידות ואת היהדות בכל רחבי
תבל .הרבי מליובאוויטש היה מהדמויות הרבניות בעלות ההשפעה הגדולה ביותר
במדינת ישראל ,על אף שלא התגורר בה ,ואנשי ציבור ,ראשי ממשלות ונשיאים הרבו
לשאול בעצתו .במשך כל שנות הנהגתו דיבר הרבי מליובאוויטש רבות על כך שדורנו
קרוב ביותר לגאולה ,ועלינו לפעול למען הבאתה .הרבי ידוע כגאון עצום בכל מכמני
התורה ,ותורתו מובאת במאות ספרים שיצאו עד כה .בכ"ז באדר א' תשנ"ב ( )1992חלה
הרבי ,ובג' בתמוז תשנ"ד ( )1994הסתלק ומנוחתו כבוד ,ליד קבר חותנו ,בבית הקברות
היהודי 'מוניטפיורי' שבניו יורק.
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