
הפרק	השלישי,	'לשמוח	במשבר',	דן	בהתמודדות	עם	בעיות	בגוף	ובנפש	המקשות	 	.3

על	השמחה.	

הפרק	האחרון,	'מועדים	לשמחה',	מבאר	את	מהות	השמחה	במועדים	ובחודש	אדר	 	.4

וחג	הפורים.

בחוברת	מובאות	שאלות	של	סיכום	והבנה	על	קטעי	הלימוד	)בפס	צבע	זה(

וכן	תרגילים	ושאלות	חשיבה	)בפס	צבע	זה(

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"!	

פרק א

המפתח להצלחה

הנביא	 אליהו	 את	 שפגש	 ברוקא	 רבי	 על	 מספרת	 )כב.(	 תענית	 במסכת	 הגמרא	

הנביא	 אליהו	 הבא'?	 העולם	 'בני	 שהם	 אנשים	 כאן	 יש	 האם	 אותו:	 ושאל	 בשוק,	

פנה	 ברוקא	 רבי	 השוק.	 אנשי	 משאר	 שונים	 נראו	 שלא	 יהודים	 שני	 על	 הצביע	

עציבי"	 מבדחינן	 אנן,	 בדוחי	 "אינשי	 ענו:	 והם	 מעשיהם,	 מה	 אותם	 ושאל	 אליהם	

)אנשים	שמחים	אנו,	ומשמחים	אנו	את	העצובים(.

ממצוות	 אחת	 זו	 אנשים	 לשמח	 וכי	 פשוטה:	 שאלה	 מעורר	 זה	 מפורסם	 סיפור	

התורה?	האם	בגלל	מעשה	שכזה	זוכים	להיכנס	לעולם	הבא?	השאלה	מתחדדת,	

אלא	 מצווה,	 של	 שמחה	 איננה	 כאן	 המדוברת	 שהשמחה	 לכך	 לב	 נשים	 כאשר	

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.

השמחה	כמפתח	להצלחה	במלחמה	עם	היצר,	ובהתקרבות	לה'. 		.1

השמחה	כמפתח	להתקדמות	ושינוי	פנימי. 		.2

השמחה	כמקור	לברכה	ושפע.	 		.3
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שכשאשר	 אדם	 של	 טבעו	

לו,	 שאבד	 דבר	 מחפש	 הוא	

הוא	 כאשר	 ורק	 בצער,	 הוא	

מוצא	את	מבוקשו	הוא	שמח.	

נאמר	 ה'	 עובדי	 על	 אבל	

"ישמח	לב	מבקשי	ה'"	–	הללו	

בעת	 כבר	 בשמחה	 שרויים	

שמחפשים	אותו.	

)רבי	בונים	מפשיסחא(	

נהג	 צדק'	 ה'צמח	 הרבי	

החיילים	 את	 מאוד	 לקרב	

ה'קנטוניסטים'	)ילדים	יהודיים	

שנחטפו	וגוייסו	לצבא	הרוסי(.	

הצבאי	 למחנה	 הגיע	 פעם	

שלהם,	והם	הכינו	את	המקום	

ואז,	 וניקו	אותו	כהוגן	לכבודו.	

ואמר:	 החיילים	 אחד	 פנה	

את	 והברקנו	 ניקינו	 "רבי,	

אנו	 עכשיו	 לכבודך,	 המקום	

את	 לנו	 שתנקה	 מבקשים	

"כמו	 הרבי:	 אמר	 הנשמה"!	

שבגשמיות	מנקים	על	ידי	חול	

ומים,	כך	גם	ברוחניות	–	חול	

זה	תהילים,	ומים	אלו	דמעות	

אחד	 לו	 אמר	 תשובה".	 של	

לימדו	 אותנו	 "רבי,	 החיילים:	

עם	 עיר	 כובשים	 שלא	 בצבא	

אותה	 כובשים	 אלא	 דמעות,	

ומסופר,	 שמח"...	 ניגון	 עם	

באותה	 היה	 צדק'	 שה'צמח	

תקופה	מדוכדך	עקב	גזירות	

ותשובת	 ישראל,	 עם	 על	

רוחו	 את	 רוממה	 החייל	

ושימחה	אותו.

1. השמחה כמפתח להצלחה במלחמה
המים'.	 מעל	 ה'ראש	 עם	 להישאר	 קל	 תמיד	 ולא	 בהתמודדויות	 מלאים	 שלנו	 החיים	

התכונה	הראשונה	שאנחנו	צריכים	לסגל	לעצמנו	על	מנת	לנצח	בקרב	מול	היצר	הרע,	

היא	השמחה.	

וכך	כותב	רבי	שניאור	זלמן	מלאדי:

"ּבְַרם ּכְגֹון ָדא צִָריך לְאֹוֻדעֵי ]להודיע[ ּכְלָל ּגָדֹול, ּכִּי ּכְמֹו שֶּנִּצָחֹון לְנַצֵַח ָדבָר ּגַׁשְמִּי 
ים זֶה עִּם זֶה לְַהּפִּיל זֶה ֵאת זֶה, הִּּנֵה אִּם ָהֶאָחד הוא  ּכְגֹון שְנֵי ֲאנָׁשִים ַהּמִּתְַאּבְקִּ
ּבְעַצְלות וכְבֵדות יְנוצַח ּבְַקל וְיִּפֹול, ּגַם אִּם הוא גִּּבֹור יֹותֵר ֵמֲחבֵירֹו, ּכָכָה ַמָּמש 
וְטְִּמטום  ֵמעַצְבות  ַהּנְִּמשָכֹות  וכְבֵדות  ּבְעַצְלות  לְנַצְחֹו  ֶאפְשָר  אִּי  ַהיֵצֶר  ּבְנִּצְחֹון 
ַהּלֵב  ופְתִיַחת  מִּּׂשְִמָחה  ַהּנְִּמׁשֶכֶת  ּבִּזְִריזות  אִּם  ּכִּי  ּכְֶאבֶן.  ַהּלֵב  וסתימת[  ]אטימות 

וְָטֳהָרתֹו מִּּכָל נְִּדנוד ]צד[ ְדָאגָה וְעֶצֶב ּבָעֹולָם".
)ספר התניא, ליקוטי אמרים פרק כ"ו(

העצב	והדאגות	אוטמות	לנו	את	הרגש,	והופכות	אותנו	לאיטיים,	חלשים	וחסרי	מעוף.	

במרץ	 אותנו	 וממלאת	 משוחררים	 לרעננים,	 אותנו	 הופכת	 אותנו,	 ממריצה	 השמחה	

להילחם	ולנצח.	פתאום	אנו	מגלים	כמה	כוח,	רצון	ויכולת	יש	לנו.	

בוער	 שחי,	 מי	 מול	 אל	 להתמודד	 יוכל	 לא	 רבות	 פעמים	 ניצח	 שכבר	 הגיבור,	 החזק,	

ובועט	יותר	ממנו.	דוד	וגולית	יוכיחו.

רבי	שניאור	זלמן	רואה	בשמחה	"כלל	גדול".	מדוע?	מה	הופך	אותה	לכֹה	משמעותית?	

האם	חוויתם	הצלחה	או	חוסר	הצלחה	-	רק	בגלל	עצבות	או	שמחה?

תרגיל: הציגו	את	סיפור	דוד	וגולית,	כמשל	לנפש	האדם.

העשייה	 ותנופת	 החריצות	 על	 כן	 גם	 מצביע	 והשמחה',	 'העונג	 במאמרו	 קוק,	 הרב	

שמזרימה	השמחה	בנפש.	

"ַהעֹנֶג וְַהּׂשְִמָחה, ֵהם ְדבִָרים מוכְָרחִּים לְִּהיֹות מִּתְלַוִוים ֶאל ּכָל עֵֶסק רוָחנִּי; ַרק 
ּכְשֶיִתְעַּנֵג ָהָאָדם וְיִׁשְַמח ּבְַמעֲׂשֶה ַהּטֹוב וְַהיֹוׁשֶר, ָאז יְִהיֶה ָחרוץ לַעֲׂשֹותָם ּבְתַכְלִּית 
ׁשְלֵמותָם ולְהֹוסִּיף עֲלֵיֶהם מִֵּדי יֹום ּבְיֹומֹו... ַרק ּכְׁשֶיֵש עֹנֶג וְׂשְִמָחה ּפְנִּימִּית ּבַּלֵב 
וְַהצֶֶדק, ָאז ֵהם מִּתְּבְַּססִּים ּבָָאָדם לְִּהיֹות ָקבוע ּבְַדְרכֵי  ְמצֹוָרפִּים לְַמעֲׂשֶה ַהּטֹוב 

ָהֵאל ַהּטֹוב ב"ה".
)הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אדר היקר עמ' קיז, מאמר 'העונג והשמחה'(

בכל	מה	שקשור	לעבודת	הנפש,	לא	ניתן	לעמוד	במקום.	אם	תחום	מסוים	אינו	נמצא	

להעצמה	 יגרום	 חיובי	 רגש	 רק	 כי	 אותנו	 מלמד	 קוק	 הרב	 לדעוך.	 סופו	 בהתקדמות,	

מושלמת	 לעשייה	 שמובילה	 חריצות,	 מולידה	 השמחה	 חיובית.	 התנהגות	 של	 ופיתוח	

ואף	להתקדמות	ותוספת.	

מעבר	לכך:	מעשים	טובים	עלולים	להיות	לא	קבועים	אצלנו,	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?	

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

בשמחה:

הוא  יִתְּבַָרך,  ֵאלָיו  מִּתְָקְרבִּים  וְֵאינָם  יִתְּבַָרך  ֵמַהּׁשֵם  ים  ְרחֹוקִּ ּׁשֶָהעֹולָם  "ַמה 
לְהִּׁשְּתֵַדל  וְָהעִָּּקר  עַצְָמן.  ְמיַּּׁשְבִּין  וְֵאינָם  ַהַדעַת  יִּׁשוב  לֶָהם  ׁשֵֶאין  ֵמֲחַמת  ַרק 
ֵהן  ַהּזֶה,  ָהעֹולָם  עִּנְיְנֵי  ומִּּכָל  ַהּתֲַאוֹות  מִּּכָל  ַהּתַכְלִּית  ָמה  ֵהיֵטב  עַצְמֹו  לְיַּּׁשֵב 
יָּׁשוב  ּבְוַַּדאי  וְָאז  ּכָבֹוד,  ּכְגֹון  לַּגוף  ׁשֶחוץ  ּתֲַאוֹות  ֵהן  לַּגוף  ַהּנִּכְנָסֹות  ּתֲַאוֹות 
ֶאת  לְַהנְהִּיג  ֶאפְׁשָר  אִּי  דיכאון[  ]עצבות,  ׁשְחֹוָרה  ָמָרה  יְֵדי  ׁשֶעַל  ַדע,  ַאך  ה'.  ֶאל 
לְַהנְהִּיג  יוכַל  ַהּׂשְִמָחה  יְֵדי  עַל  ַדעְּתֹו, ַרק  לְיַּּׁשֵב  לֹו  ָקׁשֶה  ּכֵן  וְעַל  ּכְִּרצֹונֹו  ַהּמַח 
"ּכִּי  ּבִּבְחִּינַת:  ַהֵחרות  עֹולָם  הוא  ׂשְִמָחה  ּכִּי  ַדעְּתֹו,  לְיַּּׁשֵב  וְיוכַל  ּכְִּרצֹונֹו  ַהּמַח 
ַהּגָלות. מִּן  וְיֹוצְאִּין  חֹוִרין  ּבֶן  נַעֲׂשִין  ׂשְִמָחה  יְֵדי  ׁשֶעַל  תֵצֵאו",   בְׂשְִמָחה 
וְעַל ּכֵן ּכְׁשְֶּמַקּׁשֵר ׂשְִמָחה ֶאל ַהּמַֹח ֲאזַי מֹחֹו וְַדעְּתֹו ּבֶן חֹוִרין, וְֵאינֹו ּבִּבְחִּינַת ּגָלות 
וְֵאינֹו  ּבְֵחרות  ׁשֶּמֹחֹו  ֵמַאַחר  ַדעְּתֹו,  ולְיַּּׁשֵב  ּכְִּרצֹונֹו  מֹחֹו  ֶאת  לְַהנְהִּיג  יוכַל  וֲַּאזַי 

ּבְגָלות".
)רבי נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן תנינא, תורה י(

שיודעת	 זאת	 היא	 צעדינו,	 את	 מנווטת	 שלנו	 החשיבה	 לחשוב.	 פירושו	 הדעת'	 'יישוב	

ומה	 להתקדם	 לאן	 ולהחליט	 בתרמיות	 להבחין	 רצויים,	 לא	 ממקומות	 אותנו	 להרחיק	

לעשות.	

רבי	נחמן	מלמד	אותנו	כי	אם	רק	נשכיל	לחיות	בתודעה	וחשיבה	נכונה,	יצר	הרע	לא	

החשיבה	 סוערים,	 רגשות	 ולכוון	 לשלוט	 יודעת	 בהירה	 חשיבה	 אותנו.	 לבלבל	 יצליח	

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,	

חשיבה	 רצויים.	 לא	 למקומות	 סוחף	 והעצב	 ההגה,	 את	 עוזב	 ה'נהג'	 ולהוביל,	 להחליט	

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'.

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?
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שכשאשר	 אדם	 של	 טבעו	

לו,	 שאבד	 דבר	 מחפש	 הוא	

הוא	 כאשר	 ורק	 בצער,	 הוא	

מוצא	את	מבוקשו	הוא	שמח.	

נאמר	 ה'	 עובדי	 על	 אבל	

"ישמח	לב	מבקשי	ה'"	–	הללו	

בעת	 כבר	 בשמחה	 שרויים	

שמחפשים	אותו.	

)רבי	בונים	מפשיסחא(	

נהג	 צדק'	 ה'צמח	 הרבי	

החיילים	 את	 מאוד	 לקרב	

ה'קנטוניסטים'	)ילדים	יהודיים	

שנחטפו	וגוייסו	לצבא	הרוסי(.	

הצבאי	 למחנה	 הגיע	 פעם	

שלהם,	והם	הכינו	את	המקום	

ואז,	 וניקו	אותו	כהוגן	לכבודו.	

ואמר:	 החיילים	 אחד	 פנה	

את	 והברקנו	 ניקינו	 "רבי,	

אנו	 עכשיו	 לכבודך,	 המקום	

את	 לנו	 שתנקה	 מבקשים	

"כמו	 הרבי:	 אמר	 הנשמה"!	

שבגשמיות	מנקים	על	ידי	חול	

ומים,	כך	גם	ברוחניות	–	חול	

זה	תהילים,	ומים	אלו	דמעות	

אחד	 לו	 אמר	 תשובה".	 של	

לימדו	 אותנו	 "רבי,	 החיילים:	

עם	 עיר	 כובשים	 שלא	 בצבא	

אותה	 כובשים	 אלא	 דמעות,	

ומסופר,	 שמח"...	 ניגון	 עם	

באותה	 היה	 צדק'	 שה'צמח	

תקופה	מדוכדך	עקב	גזירות	

ותשובת	 ישראל,	 עם	 על	

רוחו	 את	 רוממה	 החייל	

ושימחה	אותו.

1. השמחה כמפתח להצלחה במלחמה
המים'.	 מעל	 ה'ראש	 עם	 להישאר	 קל	 תמיד	 ולא	 בהתמודדויות	 מלאים	 שלנו	 החיים	

התכונה	הראשונה	שאנחנו	צריכים	לסגל	לעצמנו	על	מנת	לנצח	בקרב	מול	היצר	הרע,	

היא	השמחה.	

וכך	כותב	רבי	שניאור	זלמן	מלאדי:

"ּבְַרם ּכְגֹון ָדא צִָריך לְאֹוֻדעֵי ]להודיע[ ּכְלָל ּגָדֹול, ּכִּי ּכְמֹו שֶּנִּצָחֹון לְנַצֵַח ָדבָר ּגַׁשְמִּי 
ים זֶה עִּם זֶה לְַהּפִּיל זֶה ֵאת זֶה, הִּּנֵה אִּם ָהֶאָחד הוא  ּכְגֹון שְנֵי ֲאנָׁשִים ַהּמִּתְַאּבְקִּ
ּבְעַצְלות וכְבֵדות יְנוצַח ּבְַקל וְיִּפֹול, ּגַם אִּם הוא גִּּבֹור יֹותֵר ֵמֲחבֵירֹו, ּכָכָה ַמָּמש 
וְטְִּמטום  ֵמעַצְבות  ַהּנְִּמשָכֹות  וכְבֵדות  ּבְעַצְלות  לְנַצְחֹו  ֶאפְשָר  אִּי  ַהיֵצֶר  ּבְנִּצְחֹון 
ַהּלֵב  ופְתִיַחת  מִּּׂשְִמָחה  ַהּנְִּמׁשֶכֶת  ּבִּזְִריזות  אִּם  ּכִּי  ּכְֶאבֶן.  ַהּלֵב  וסתימת[  ]אטימות 

וְָטֳהָרתֹו מִּּכָל נְִּדנוד ]צד[ ְדָאגָה וְעֶצֶב ּבָעֹולָם".
)ספר התניא, ליקוטי אמרים פרק כ"ו(

העצב	והדאגות	אוטמות	לנו	את	הרגש,	והופכות	אותנו	לאיטיים,	חלשים	וחסרי	מעוף.	

במרץ	 אותנו	 וממלאת	 משוחררים	 לרעננים,	 אותנו	 הופכת	 אותנו,	 ממריצה	 השמחה	

להילחם	ולנצח.	פתאום	אנו	מגלים	כמה	כוח,	רצון	ויכולת	יש	לנו.	

בוער	 שחי,	 מי	 מול	 אל	 להתמודד	 יוכל	 לא	 רבות	 פעמים	 ניצח	 שכבר	 הגיבור,	 החזק,	

ובועט	יותר	ממנו.	דוד	וגולית	יוכיחו.

רבי	שניאור	זלמן	רואה	בשמחה	"כלל	גדול".	מדוע?	מה	הופך	אותה	לכֹה	משמעותית?	

האם	חוויתם	הצלחה	או	חוסר	הצלחה	-	רק	בגלל	עצבות	או	שמחה?

תרגיל: הציגו	את	סיפור	דוד	וגולית,	כמשל	לנפש	האדם.

העשייה	 ותנופת	 החריצות	 על	 כן	 גם	 מצביע	 והשמחה',	 'העונג	 במאמרו	 קוק,	 הרב	

שמזרימה	השמחה	בנפש.	

"ַהעֹנֶג וְַהּׂשְִמָחה, ֵהם ְדבִָרים מוכְָרחִּים לְִּהיֹות מִּתְלַוִוים ֶאל ּכָל עֵֶסק רוָחנִּי; ַרק 
ּכְשֶיִתְעַּנֵג ָהָאָדם וְיִׁשְַמח ּבְַמעֲׂשֶה ַהּטֹוב וְַהיֹוׁשֶר, ָאז יְִהיֶה ָחרוץ לַעֲׂשֹותָם ּבְתַכְלִּית 
ׁשְלֵמותָם ולְהֹוסִּיף עֲלֵיֶהם מִֵּדי יֹום ּבְיֹומֹו... ַרק ּכְׁשֶיֵש עֹנֶג וְׂשְִמָחה ּפְנִּימִּית ּבַּלֵב 
וְַהצֶֶדק, ָאז ֵהם מִּתְּבְַּססִּים ּבָָאָדם לְִּהיֹות ָקבוע ּבְַדְרכֵי  ְמצֹוָרפִּים לְַמעֲׂשֶה ַהּטֹוב 

ָהֵאל ַהּטֹוב ב"ה".
)הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אדר היקר עמ' קיז, מאמר 'העונג והשמחה'(

בכל	מה	שקשור	לעבודת	הנפש,	לא	ניתן	לעמוד	במקום.	אם	תחום	מסוים	אינו	נמצא	

להעצמה	 יגרום	 חיובי	 רגש	 רק	 כי	 אותנו	 מלמד	 קוק	 הרב	 לדעוך.	 סופו	 בהתקדמות,	

מושלמת	 לעשייה	 שמובילה	 חריצות,	 מולידה	 השמחה	 חיובית.	 התנהגות	 של	 ופיתוח	

ואף	להתקדמות	ותוספת.	

מעבר	לכך:	מעשים	טובים	עלולים	להיות	לא	קבועים	אצלנו,	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?	

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

בשמחה:

הוא  יִתְּבַָרך,  ֵאלָיו  מִּתְָקְרבִּים  וְֵאינָם  יִתְּבַָרך  ֵמַהּׁשֵם  ים  ְרחֹוקִּ ּׁשֶָהעֹולָם  "ַמה 
לְהִּׁשְּתֵַדל  וְָהעִָּּקר  עַצְָמן.  ְמיַּּׁשְבִּין  וְֵאינָם  ַהַדעַת  יִּׁשוב  לֶָהם  ׁשֵֶאין  ֵמֲחַמת  ַרק 
ֵהן  ַהּזֶה,  ָהעֹולָם  עִּנְיְנֵי  ומִּּכָל  ַהּתֲַאוֹות  מִּּכָל  ַהּתַכְלִּית  ָמה  ֵהיֵטב  עַצְמֹו  לְיַּּׁשֵב 
יָּׁשוב  ּבְוַַּדאי  וְָאז  ּכָבֹוד,  ּכְגֹון  לַּגוף  ׁשֶחוץ  ּתֲַאוֹות  ֵהן  לַּגוף  ַהּנִּכְנָסֹות  ּתֲַאוֹות 
ֶאת  לְַהנְהִּיג  ֶאפְׁשָר  אִּי  דיכאון[  ]עצבות,  ׁשְחֹוָרה  ָמָרה  יְֵדי  ׁשֶעַל  ַדע,  ַאך  ה'.  ֶאל 
לְַהנְהִּיג  יוכַל  ַהּׂשְִמָחה  יְֵדי  עַל  ַדעְּתֹו, ַרק  לְיַּּׁשֵב  לֹו  ָקׁשֶה  ּכֵן  וְעַל  ּכְִּרצֹונֹו  ַהּמַח 
"ּכִּי  ּבִּבְחִּינַת:  ַהֵחרות  עֹולָם  הוא  ׂשְִמָחה  ּכִּי  ַדעְּתֹו,  לְיַּּׁשֵב  וְיוכַל  ּכְִּרצֹונֹו  ַהּמַח 
ַהּגָלות. מִּן  וְיֹוצְאִּין  חֹוִרין  ּבֶן  נַעֲׂשִין  ׂשְִמָחה  יְֵדי  ׁשֶעַל  תֵצֵאו",   בְׂשְִמָחה 
וְעַל ּכֵן ּכְׁשְֶּמַקּׁשֵר ׂשְִמָחה ֶאל ַהּמַֹח ֲאזַי מֹחֹו וְַדעְּתֹו ּבֶן חֹוִרין, וְֵאינֹו ּבִּבְחִּינַת ּגָלות 
וְֵאינֹו  ּבְֵחרות  ׁשֶּמֹחֹו  ֵמַאַחר  ַדעְּתֹו,  ולְיַּּׁשֵב  ּכְִּרצֹונֹו  מֹחֹו  ֶאת  לְַהנְהִּיג  יוכַל  וֲַּאזַי 

ּבְגָלות".
)רבי נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן תנינא, תורה י(

שיודעת	 זאת	 היא	 צעדינו,	 את	 מנווטת	 שלנו	 החשיבה	 לחשוב.	 פירושו	 הדעת'	 'יישוב	

ומה	 להתקדם	 לאן	 ולהחליט	 בתרמיות	 להבחין	 רצויים,	 לא	 ממקומות	 אותנו	 להרחיק	

לעשות.	

רבי	נחמן	מלמד	אותנו	כי	אם	רק	נשכיל	לחיות	בתודעה	וחשיבה	נכונה,	יצר	הרע	לא	

החשיבה	 סוערים,	 רגשות	 ולכוון	 לשלוט	 יודעת	 בהירה	 חשיבה	 אותנו.	 לבלבל	 יצליח	

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,	

חשיבה	 רצויים.	 לא	 למקומות	 סוחף	 והעצב	 ההגה,	 את	 עוזב	 ה'נהג'	 ולהוביל,	 להחליט	

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'.

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?
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כשיבוא	המשיח	ישאלו	אותנו	

זכיתם	 במה	 העולם:	 אומות	

ואנו	 כאלו?	 ונפלאות	 לניסים	

נשיב	להם	שזכינו	לכך	בזכות	

הכתוב:	 שאמר	 זהו	 השמחה.	

המשיח,	 יבוא	 כאשר	 "אז",	

ה'	 הגדיל	 בגויים	 "יאמרו	

להם	 ויענו	 אלה".	 עם	 לעשות	

בני	ישראל:	יודעים	אתם	מדוע	

עמנו"?	 לעשות	 ה'	 "הגדיל	

מכיוון	ש"היינו	שמחים"!	

)רבי	שמשון	מיריסלוב(

2. השמחה כמפתח להתקדמות 
עד	כאן	פגשנו	את	השמחה	כמצב	נפש	בריא,	שעוזר	לנו	לבסס	ו'לארגן'	נכון	את	כוחות	

כיצד	 מליובאוויטש	 הרש"ב	 הרבי	 אותנו	 ילמד	 כעת	 לנו.	 המוכרים	 החיוביים	 הנפש	

השמחה	גם	משכללת	ומקדמת	אותנו	למקומות	חדשים.

"הִּּנֵה ָאנו רֹואִּין ְדּבְֶדֶרך ּכְלָל ֶטבַע ַהׂשְִמָחה הוא לִּפְרֹוץ ּגֵָדר, ְדַהיְינו ּכָל ַהגְָדָרה 
וְַהגְּבָלָה שֶּבַּנֶפֶש, ֶטבַע ַהּׂשְִמָחה הִּיא לִּפְרֹוץ ַהַהגְָדָרה וְַהַהגְּבָלָה ַההִּיא ולְׁשַּנֹותֹו 
לִּּבֹו  ּבְׂשְִמַחת  ּבְיֹותֵר  ּבְנַפְׁשֹו  יִׂשְַמח  ׁשֶּכֲַאׁשֶר  ָאָדם  ּכָל  ַהָּקצֶה...  ֶאל  ַהָּקצֶה  מִּן 
ּבֲַחתונַת ּבְנֹו וְכַדֹוֶמה, ֲאזַי מִּתְּגַלִּים ֶאצְלֹו ּכֹוחֹות ַהצְפונִּים וְַהּנֶעֱלָמִּים, וכְמֹו מִּי 
וְַדק ַהֶּטבַע ]עדין בטבעו[ ומִּתְּבַיֵיש לַעֲמֹוד לִּפְנֵי ֲאנָׁשִים  ׁשֶהוא ּבְֶטבַע אִּיׁש ּבֹוׁשֶת 
טִּבְעֹו הוא  ַדקות  מִֶּּמּנו, אֹו ׁשֶמִּצַד  ּגְדֹולִּים  לִּפְנֵי  ומִּּכָל ׁשֶּכֵן  לִּפְנֵיֶהם  לְַדּבֵר  אֹו 
ַהּגִּיּבֹוִרים  ּכְַאַחד  יְִהיֶה  ַהׂשְִמָחה  ּבְעֵת  הִּּנֵה  ָאָדם,  ּכָל  לִּפְנֵי  וְׁשִפְלות  ּבְַהכְנָעָה 
יפִּים ּבְטִּבְעָם וְיוכַל לְַדּבֵר ּבִּפְנֵי ּכַָּמה ֲאנָׁשִים ּגְדֹולִּים וְטֹובִּים מִֶּּמּנו כו' וְֹלא  וְַהּתַּקִּ
כו'.  ּבְֶטבַע  ַהְמרֹוָמם  אִּיׁש  ּכְמֹו  ּכְלָל  וְׁשִפְלות  ּבְַהכְנָעָה  יְִהיֶה  וְֹלא  ּכְלָל  יִתְּבַיֵיש 
ְקדוק וָמתון  וְכֵן מִּי ׁשֶהוא ּגָדֹול וְַרב וְָחׁשוב ּבְעֵינָיו וְהוְרּגַל ּבֹו מִּּכְבָר לְִּהיֹות ּבְדִּ
]מחושב וזהיר[ ּבְכָל ּתְנועָה ובְהִּיּלוך וְכַדֹוֶמה כו', ֹלא יוכַל לְהִּתְַאּפֵק ּבְעֵת ׂשְִמָחתֹו 

מִּלָצֵאת מִּּגֶֶדר ַהגְּבָלָתֹו ּכְמֹו לְַרֵּקד ּבְכַָּמה תְנועֹות ׁשֹונֹות ולְַסּפֵק ]למחוא כף[ ּבְיָָּדיו 
ולְנַעֲנֵעַ ּבֹראׁשֹו ולְפַּזֵז ולְכְַרּכֵר, ֵהיפֶך ְרגִּילותֹו לְגְַמֵרי כו'. וְַהיְינו לְפִּי ׁשֶַהׂשְִמָחה 
ְמבִּיָאה ֶאת ּכֹוחֹות ַהּנֶפֶׁש מִּן ַהֶהעֱלֶם ֶאל ַהּגִּילוי עַד ׁשֶּפֹוְרצִּים ֵאת ּגֶֶדר ַהַהגְּבָלָה 

ָהְרגִּילָה".
)רבי שלום בער מליובאוויטש, מאמר "שמח תשמח" תרנ"ז(

בסוף	דבריו	מזהיר	הרש"ב	שיש	לשים	לב	לחולשה	שעלולה	לפרוץ	בעת	שמחה:

יק  "... וכְמֹו ַהחֹוֵטא ׁשֶיְגַּלֶה ּכָל עֹוֶמק ַרע ׁשֶּבְנַפְׁשֹו ּבְעֵת ׂשְִמָחתֹו, ולְֵהיפֶך ַהצַדִּ
ּבְעֵת ׂשְִמָחתֹו ]יגלה[ ּכָל עֹוֶמק טֹוב ׁשֶּבֹו. וְלִּפְעָמִּים יָּכֹול לְִּהיֹות ּבְהִּּפוך, ׁשֶּבְָרׁשָע 
יק  ובְצַדִּ כו',  ּתְשובָה  ּבְהִּתְעֹוְררות  וְיִתְעֹוֵרר  ּבְנַפְׁשֹו  ַהּגָנוז  ַהּטֹוב  ֶהעֱלֶם  יִתְּגַּלֶה 

יִתְּגַּלֶה מִּיעוט ָהַרע ׁשֶּבֹו ַהּגָנוז ּבְנַפְשֹו וְיָּבֹא לִּיֵדי ֵאיזֶה ֵחְטא ַרֲחָמנָא לִּיצְלַן".

ולפרוץ	גבולות.	פריצת	 יש	עוצמה	אדירה	-	לשחרר,	לגלות	כוחות	נסתרים	 לשמחה	

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	

הסוף	 עד	 ולהתמסר	 מעצמנו,	 קצת	 לצאת	 נוכל	 שלא	 למה	 תורה?	 וללמוד	 הלילה	

בלי	 כשרות,	 על	 או	 שבת	 על	 כולם	 עם	 ונדבר	 לרחוב	 נצא	 כבר	 מתי	 לחבר?	 בעזרה	

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?

3. השמחה כמקור לברכה ושפע 
אליך	 המשתקפות	 הפנים	 יט(.	 כז,	 )משלי	 לאדם"	 האדם	 לב	 כן	 לפנים,	 הפנים	 "כמים	

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,	

המגיד	 החסידות,	 ראשוני	 מסבירים	 לזה,	 בדומה	 בחזרה.	 אלינו	 שיאיר	 מה	 גם	 הוא	

גם	 הקב"ה.	 ובין	 שבינינו	 היחסים	 את	 מברדיצ'וב,	 יצחק	 לוי	 רבי	 ותלמידו	 ממעזריטש	

בקשר	הזה	יש	'יחסי	גומלין',	ומבטו	של	הקב"ה	מופנה	אלינו	בהתאם	למבט	שאנו	מפנים	

אליו.

"'ַדע ַמה לְַמעְלָה מְִּּמָך' )אבות ב, א( - ּפֵירוׁש, ַדע ׁשֶּכָל ַמה ׁשֶּלְַמעְלָה הוא מְִּּמָך". 
)רבי דב בער, המגיד ממעזריטש, אור תורה קצ"ח(

"ַהּכלָל הוא ּכָך: ְדהִּּנֵה ַהּבַעַל ׁשֵם טֹוב ָהיָּה מֹוכִּיח ּתָמִּיד ֶאת ָהעֹולָם ּבְזֶה ַהּפָסוק 
)תהילים קכא, ה(: "ה' צִּּלְָך", ְדַהיְינו: ּכְמֹו ׁשֶַהצֵל עֹוׂשֶה ַמה ׁשֶָאָדם עֹוׂשֶה, ּכָך 

ַהּבֹוֵרא ּבָרוך הוא, ּכִּבְיָּכֹול עֹוׂשֶה ַמה ׁשֶָהָאָדם 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	

משפיע	 עושים	 שאנחנו	 מה	 וכל	 אותנו,	 'מחקה'	 הקב"ה	 שגם	 כך	 על	 מצביעים	 המגיד,	

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:	

מִּּלְַמעְלָה  זֶה  ּבְכָל  מֹוסִּיפָה   - מִּּלְַמָּטה  )ֲאמִּיתִית(  וְשְִׂמָחה  ּבְבִָּטחֹון  "הֹוָספָה 
וכְהֹוָרַאת ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוש )תצוה קפד, ב(: ּתָא ֲחזֵי אִּי אִּיהו ַקיָּיָמא ּבִּנְהִּירו ְדַאנְּפִּין 
מִּּתַּתָא, ּכְֵדין ָהכִּי נֲַהִרין לֵיּה ֵמעֵיּלָא כו' ֶחְדוָּא ְדבַר נַש ָמשִיְך לְגַּבֵיּה ֶחְדוָּא ָאֳחָרא 
לו  מאירים  כך  מלמטה,  מאירות  בפנים  ניצב  הוא  אם  וראה:  ]בא  עִּיּלָָאה". 

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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כשיבוא	המשיח	ישאלו	אותנו	

זכיתם	 במה	 העולם:	 אומות	

ואנו	 כאלו?	 ונפלאות	 לניסים	

נשיב	להם	שזכינו	לכך	בזכות	

הכתוב:	 שאמר	 זהו	 השמחה.	

המשיח,	 יבוא	 כאשר	 "אז",	

ה'	 הגדיל	 בגויים	 "יאמרו	

להם	 ויענו	 אלה".	 עם	 לעשות	

בני	ישראל:	יודעים	אתם	מדוע	

עמנו"?	 לעשות	 ה'	 "הגדיל	

מכיוון	ש"היינו	שמחים"!	

)רבי	שמשון	מיריסלוב(

2. השמחה כמפתח להתקדמות 
עד	כאן	פגשנו	את	השמחה	כמצב	נפש	בריא,	שעוזר	לנו	לבסס	ו'לארגן'	נכון	את	כוחות	

כיצד	 מליובאוויטש	 הרש"ב	 הרבי	 אותנו	 ילמד	 כעת	 לנו.	 המוכרים	 החיוביים	 הנפש	

השמחה	גם	משכללת	ומקדמת	אותנו	למקומות	חדשים.

"הִּּנֵה ָאנו רֹואִּין ְדּבְֶדֶרך ּכְלָל ֶטבַע ַהׂשְִמָחה הוא לִּפְרֹוץ ּגֵָדר, ְדַהיְינו ּכָל ַהגְָדָרה 
וְַהגְּבָלָה שֶּבַּנֶפֶש, ֶטבַע ַהּׂשְִמָחה הִּיא לִּפְרֹוץ ַהַהגְָדָרה וְַהַהגְּבָלָה ַההִּיא ולְׁשַּנֹותֹו 
לִּּבֹו  ּבְׂשְִמַחת  ּבְיֹותֵר  ּבְנַפְׁשֹו  יִׂשְַמח  ׁשֶּכֲַאׁשֶר  ָאָדם  ּכָל  ַהָּקצֶה...  ֶאל  ַהָּקצֶה  מִּן 
ּבֲַחתונַת ּבְנֹו וְכַדֹוֶמה, ֲאזַי מִּתְּגַלִּים ֶאצְלֹו ּכֹוחֹות ַהצְפונִּים וְַהּנֶעֱלָמִּים, וכְמֹו מִּי 
וְַדק ַהֶּטבַע ]עדין בטבעו[ ומִּתְּבַיֵיש לַעֲמֹוד לִּפְנֵי ֲאנָׁשִים  ׁשֶהוא ּבְֶטבַע אִּיׁש ּבֹוׁשֶת 
טִּבְעֹו הוא  ַדקות  מִֶּּמּנו, אֹו ׁשֶמִּצַד  ּגְדֹולִּים  לִּפְנֵי  ומִּּכָל ׁשֶּכֵן  לִּפְנֵיֶהם  לְַדּבֵר  אֹו 
ַהּגִּיּבֹוִרים  ּכְַאַחד  יְִהיֶה  ַהׂשְִמָחה  ּבְעֵת  הִּּנֵה  ָאָדם,  ּכָל  לִּפְנֵי  וְׁשִפְלות  ּבְַהכְנָעָה 
יפִּים ּבְטִּבְעָם וְיוכַל לְַדּבֵר ּבִּפְנֵי ּכַָּמה ֲאנָׁשִים ּגְדֹולִּים וְטֹובִּים מִֶּּמּנו כו' וְֹלא  וְַהּתַּקִּ
כו'.  ּבְֶטבַע  ַהְמרֹוָמם  אִּיׁש  ּכְמֹו  ּכְלָל  וְׁשִפְלות  ּבְַהכְנָעָה  יְִהיֶה  וְֹלא  ּכְלָל  יִתְּבַיֵיש 
ְקדוק וָמתון  וְכֵן מִּי ׁשֶהוא ּגָדֹול וְַרב וְָחׁשוב ּבְעֵינָיו וְהוְרּגַל ּבֹו מִּּכְבָר לְִּהיֹות ּבְדִּ
]מחושב וזהיר[ ּבְכָל ּתְנועָה ובְהִּיּלוך וְכַדֹוֶמה כו', ֹלא יוכַל לְהִּתְַאּפֵק ּבְעֵת ׂשְִמָחתֹו 

מִּלָצֵאת מִּּגֶֶדר ַהגְּבָלָתֹו ּכְמֹו לְַרֵּקד ּבְכַָּמה תְנועֹות ׁשֹונֹות ולְַסּפֵק ]למחוא כף[ ּבְיָָּדיו 
ולְנַעֲנֵעַ ּבֹראׁשֹו ולְפַּזֵז ולְכְַרּכֵר, ֵהיפֶך ְרגִּילותֹו לְגְַמֵרי כו'. וְַהיְינו לְפִּי ׁשֶַהׂשְִמָחה 
ְמבִּיָאה ֶאת ּכֹוחֹות ַהּנֶפֶׁש מִּן ַהֶהעֱלֶם ֶאל ַהּגִּילוי עַד ׁשֶּפֹוְרצִּים ֵאת ּגֶֶדר ַהַהגְּבָלָה 

ָהְרגִּילָה".
)רבי שלום בער מליובאוויטש, מאמר "שמח תשמח" תרנ"ז(

בסוף	דבריו	מזהיר	הרש"ב	שיש	לשים	לב	לחולשה	שעלולה	לפרוץ	בעת	שמחה:

יק  "... וכְמֹו ַהחֹוֵטא ׁשֶיְגַּלֶה ּכָל עֹוֶמק ַרע ׁשֶּבְנַפְׁשֹו ּבְעֵת ׂשְִמָחתֹו, ולְֵהיפֶך ַהצַדִּ
ּבְעֵת ׂשְִמָחתֹו ]יגלה[ ּכָל עֹוֶמק טֹוב ׁשֶּבֹו. וְלִּפְעָמִּים יָּכֹול לְִּהיֹות ּבְהִּּפוך, ׁשֶּבְָרׁשָע 
יק  ובְצַדִּ כו',  ּתְשובָה  ּבְהִּתְעֹוְררות  וְיִתְעֹוֵרר  ּבְנַפְׁשֹו  ַהּגָנוז  ַהּטֹוב  ֶהעֱלֶם  יִתְּגַּלֶה 

יִתְּגַּלֶה מִּיעוט ָהַרע ׁשֶּבֹו ַהּגָנוז ּבְנַפְשֹו וְיָּבֹא לִּיֵדי ֵאיזֶה ֵחְטא ַרֲחָמנָא לִּיצְלַן".

ולפרוץ	גבולות.	פריצת	 יש	עוצמה	אדירה	-	לשחרר,	לגלות	כוחות	נסתרים	 לשמחה	

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	

הסוף	 עד	 ולהתמסר	 מעצמנו,	 קצת	 לצאת	 נוכל	 שלא	 למה	 תורה?	 וללמוד	 הלילה	

בלי	 כשרות,	 על	 או	 שבת	 על	 כולם	 עם	 ונדבר	 לרחוב	 נצא	 כבר	 מתי	 לחבר?	 בעזרה	

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?

3. השמחה כמקור לברכה ושפע 
אליך	 המשתקפות	 הפנים	 יט(.	 כז,	 )משלי	 לאדם"	 האדם	 לב	 כן	 לפנים,	 הפנים	 "כמים	

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,	

המגיד	 החסידות,	 ראשוני	 מסבירים	 לזה,	 בדומה	 בחזרה.	 אלינו	 שיאיר	 מה	 גם	 הוא	

גם	 הקב"ה.	 ובין	 שבינינו	 היחסים	 את	 מברדיצ'וב,	 יצחק	 לוי	 רבי	 ותלמידו	 ממעזריטש	

בקשר	הזה	יש	'יחסי	גומלין',	ומבטו	של	הקב"ה	מופנה	אלינו	בהתאם	למבט	שאנו	מפנים	

אליו.

"'ַדע ַמה לְַמעְלָה מְִּּמָך' )אבות ב, א( - ּפֵירוׁש, ַדע ׁשֶּכָל ַמה ׁשֶּלְַמעְלָה הוא מְִּּמָך". 
)רבי דב בער, המגיד ממעזריטש, אור תורה קצ"ח(

"ַהּכלָל הוא ּכָך: ְדהִּּנֵה ַהּבַעַל ׁשֵם טֹוב ָהיָּה מֹוכִּיח ּתָמִּיד ֶאת ָהעֹולָם ּבְזֶה ַהּפָסוק 
)תהילים קכא, ה(: "ה' צִּּלְָך", ְדַהיְינו: ּכְמֹו ׁשֶַהצֵל עֹוׂשֶה ַמה ׁשֶָאָדם עֹוׂשֶה, ּכָך 

ַהּבֹוֵרא ּבָרוך הוא, ּכִּבְיָּכֹול עֹוׂשֶה ַמה ׁשֶָהָאָדם 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	

משפיע	 עושים	 שאנחנו	 מה	 וכל	 אותנו,	 'מחקה'	 הקב"ה	 שגם	 כך	 על	 מצביעים	 המגיד,	

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:	

מִּּלְַמעְלָה  זֶה  ּבְכָל  מֹוסִּיפָה   - מִּּלְַמָּטה  )ֲאמִּיתִית(  וְשְִׂמָחה  ּבְבִָּטחֹון  "הֹוָספָה 
וכְהֹוָרַאת ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוש )תצוה קפד, ב(: ּתָא ֲחזֵי אִּי אִּיהו ַקיָּיָמא ּבִּנְהִּירו ְדַאנְּפִּין 
מִּּתַּתָא, ּכְֵדין ָהכִּי נֲַהִרין לֵיּה ֵמעֵיּלָא כו' ֶחְדוָּא ְדבַר נַש ָמשִיְך לְגַּבֵיּה ֶחְדוָּא ָאֳחָרא 
לו  מאירים  כך  מלמטה,  מאירות  בפנים  ניצב  הוא  אם  וראה:  ]בא  עִּיּלָָאה". 

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:

"וְָהעִּנְיָּן: ְדּהִּּנֵה ּכְתִיב "ּתַַחת ֲאׁשֶר ֹלא עָבְַדּתָ ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ּבְׂשְִמָחה ובְטוב לֵבָב 
ים  ֵמרֹוב ּכֹל, וְעָבְַדּתָ ֶאת אֹויְבֶָך וגו'", ְדלִּכְאֹוָרה ַמׁשְַמע, ַאף עַל ּפִּי ׁשֶעֹובֵד ֱאֹלקִּ
ַרק ׁשֵֶאין ָהעֲבֹוָדה ּבְׂשְִמָחה ובְטוב לֵבָב, ֲאזַי יוְמׁשַך ָהעֹונֶׁש "וְעָבְַדּתָ ֶאת אֹויבֶָך". 
וְזֶה ֵאינֹו מובָן: וְכִּי מִּּפְנֵי ַמה יְִהיֶה ָהעֹונֶׁש ַהַּמר ַהּזֶה ֵמֲחַמת חִָּּסרֹון ַהׂשְִמָחה לְבַד? 
יק ּבָָאֶרץ ֲאׁשֶר יַּעֲׂשֶה טֹוב וְֹלא יֱֶחָטא"  ַאְך ָהעִּנְיָּן ּכְמֹו ׁשֶּכָתוב "ּכִּי ָאָדם ֵאין צַדִּ
ָהיָּה עֹובֵד ֶאת ה' ּבְׂשְִמָחה ׁשֶל  וְַאף עַל ּפִּי כֵן אִּיּלו  נְִּמׁשַך ָהעֹונֶׁש.  זֶה  וֵמֲחַמת 
מִּצְוָּה, ָהיָּה ּגָדֹול ּכֹח ׂשְִמָחה זֹו ׁשְֶּמעֹוֵרר ַהׂשְִמָחה לְַמעְלָה ּכִּבְיָּכֹול וְהִּיא ְמבֶַּטלֶת 
ינִּים ]הקטרוגים ומידת הדין[ כו', ּכִּי "ּבְאֹור ּפְנֵי ֶמלֶך ַחיִים כו'". ַמה ׁשֵֶאין ּכֵן "ּתַַחת  ַהדִּ
יק ּבָָאֶרץ  ֲאׁשֶר ֹלא עָבְַדּתָ ּבְׂשְִמָחה כו'" נְִּמׁשְַך ָהעֹונֶׁש עַל ָהעֲוֹונֹות "ֲאׁשֶר ֵאין צַדִּ

כו'".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 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?

פרק ב

פשוט עושים את זה

בפרק	הקודם	למדנו	על	כוחה	הגדול	של	השמחה,	וראינו	כיצד	ביכולתה	לשנות	

אנחנו	 שמחים?	 נהיים	 בכלל	 איך	 אבל	 ויפה,	 טוב	 הכל	 לקצה.	 מקצה	 חיינו	 את	

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:

ההתמקדות	בטוב	שקיים	בתוכנו. 		.1

האושר	והזכות	שבתורה	ובמצוות. 		.2

קירבת	אלוקים	שניתנה	לנו	בירושה.	 		.3

בסיום	הפרק	מחכה	לנו	הפתעה:	הקשר	בין	ציר	השמחה-עצבות	לבין	ציר	ענווה-

גאווה	יקבל	פרשנות	חדשה.

קומו	לרקוד!
הצדיקים	 בחבורת	 חבר	 כבר	 היה	 עשר,	 בן	 כשהיה	 טוב,	 שם	 הבעל	 מורנו	

הנסתרים,	ובהיותו	בן	שבע	עשרה	היתה	דרכו	בקודש	לבקר	בכפרים	ובעיירות	

לחזק	לבותיהם	של	אחינו	בני	ישראל	באמונת	ה'.

הישובים	 אנשי	 כמו	 פרווה,	 חצי	 של	 עליון	 בבגד	 לבוש	 מתהלך	 היה	 הבעש"ט	

הפשוטים.

היה	 האדמה.	 בעבודת	 בו	 שהתעסקו	 יהודי	 לישוב	 הבעש"ט	 הגיע	 אחת	 פעם	

יובש.	זמן	רב	לא	ירדו	גשמים,	תבואות	השדה	והכרם	 זה	באמצע	הקיץ	ושרר	

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.

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	

יחד	 ונרקוד	 יהודים	 'בואו	 בקול:	 וצעק	 טובים'.	 הם	 יהודים	 אלה?	 מיהודים	 לכם	

ואחרי	מנחה	ירדו	גשמים'.	בתחילה	הסתכלו	עליו	בחשד,	אולי	אין	הוא	ח"ו	מאמין	

לחיזוק	 חז"ל	 ממאמרי	 ראיות	 הביא	 הבעש"ט	 כשמורנו	 אך	 מדעתו.	 שיצא	 או	

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	תש"א,	עמ'	קיג(				

הבחנת	 על-ידי	 השמחה,	

דבר,	 שבכל	 והמשמח	 הטוב	

החסידים	 בעיני	 נחשבת	

למצווה	מדאורייתא.	

)הבעל	שם	טוב(
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