
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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1. עקרונות מרעננים
השקר שבעצב ה'אותנטי'

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.

ולא	 היא	לא	שכרות	 היא	הפוכה:	האותנטיות	של	הנפש	היא	שמחה.	השמחה	 האמת	

'עזרה	מבחוץ'	אלא	מצבה	הבריא	של	הנפש,	כך	מלמד	אותנו	הרב	קוק:

"ַהּׂשְִמָחה הִּיא ַאַחת ֵמַהּנְטִּיֹות ַהּטִּבְעִּיֹות לָָאָדם, ָהָאָדם ַהּבִָריא ּבְנַפְׁשֹו וְגופֹו יְִהיֶה 
תָמִּיד עַּלִּיז וְׂשֵָמח, וְזֹאת הִּיא ַהצוָרה ַהּטִּבְעִּית ׁשֶל ַהּנֶפֶׁש ַהּבְִריָאה". 

)הרב אברהם יצחק הכהן קוק, עין אי"ה שבת א, עמ' 118(.

והם	 אותנטיים,	 הם	 תינוקות	 הזאת.	 את	האמת	הפשוטה	 מוכיחה	 בתינוקות	 התבוננות	

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'.

כל	 אנחנו.	 לגמרי	 לא	 אנחנו	 לעצמנו,	 נאמנים	 לא	 אנחנו	 עצובים	 כשאנחנו	 זה,	 לפי	

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	כל	

אחד	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.

הרב	שלמה	חּיים	קסלמן	זצ"ל	היה	אחד	ה'משפיעים'	הבולטים	בחסידּות.	הּוא	אמר	ּפעם	

לזּוג	צעיר:	'החּיים	מלאים	עלּיות	וירידות,	תחליטּו	בתוקף	שאתם	שמחים	בכל	מקרה,	

לא	משנה	מה	המּצב.	ׂשמחה	שאיננה	תלּויה	בשּום	דבר	חיצוני'.

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	

למציאות,	 מלהתייחס	 אותי	 אוטמת	 איננה	 הזאת	 התקיפה	 ההחלטה	 שוב:	 להדגיש	

נהפוך	הוא	-	החלטה	שכזו	היא	הכרזת	נאמנות	לעצמי,	הכרזת	העצמאות	-	אני	עצמאי	

לשלוט	במצב	רוחי	ואינני	עבד	למקרים	מזדמנים.

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?

2. תובנות משמחות
נקודה טובה

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.	

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.

"ּכִּי זֶה יָּדועַ ׁשֶצִָריך ָהָאָדם לִּּזֵָהר ְמאד לְִּהיֹות ּבְׂשְִמָחה ּתָמִּיד, ולְַהְרחִּיק ָהעַצְבות 
ְמאֹד ְמאֹד ]ּכְַמבָֹאר ֶאצְלֵנו ּכַָּמה ּפְעָמִּים[. וֲַּאפִּיּלו שּכְׁשֶַּמתְחִּיל לְהְִּסּתַּכֵל ּבְעַצְמֹו 
וְרֹוֶאה ׁשֵֶאין ּבֹו ׁשום טֹוב, וְהוא ָמלֵא ֲחָטאִּים וְרֹוצֶה ַהּבַעַל ָדבָר ]היצר הרע[ לְַהּפִּילֹו 
עַל יְֵדי זֶה ּבְעַצְבות וָמָרה ׁשְחֹוָרה, ַחס וְׁשָלֹום, ַאף עַל ּפִּי כֵן ָאסור לֹו לִּּפֹל מִּּזֶה, 

ַרק צִָריך לְַחּפֵׂש וְלְִּמצֹא ּבְעַצְמֹו ֵאיזֶה ְמעַט טֹוב.

וְַאף ׁשֶּכְׁשֶַּמתְחִּיל  ָדבָר טֹוב.  אֹו  מִּצְוָּה  ֵאיזֶה  מִּיָָּמיו  עָׂשָה  ֶאפְׁשָר ׁשֶּלא  ֵאיך  ּכִּי   
לְהְִּסּתַּכֵל ּבְאֹותֹו ַהָדבָר ַהּטֹוב הוא רֹוֶאה ׁשֶהוא ּגַם ּכֵן ָמלֵא ּפְצָעִּים וְֵאין ּבֹו ְמתֹם. 
ַהיְנו ׁשֶרֹוֶאה ׁשֶּגַם ַהּמִּצְוָּה וְַהָדבָר ׁשֶּבְִּקֻדּׁשָה ׁשֶּזָכָה לַעֲׂשֹות, הוא ּגַם ּכֵן ָמלֵא ּפְנִּיֹות 
]נגיעות אישיות[ וַמֲחׁשָבֹות זָרֹות ופְגָמִּים ַהְרּבֵה. עִּם ּכָל זֶה ֵאיך ֶאפְׁשָר ׁשֶֹּלא יְִהיֶה 

ּבְאֹותָּה ַהּמִּצְוָּה וְַהָדבָר ׁשֶּבְִּקֻדּׁשָה ֵאיזֶה ְמעַט טֹוב, ּכִּי עַל ּכָל ּפָנִּים ֵאיך ׁשֶהוא, עַל 
ּכָל ּפָנִּים ָהיָּה ֵאיזֶה נְֻקָדה טֹובָה ּבְַהּמִּצְוָּה וְַהָדבָר טֹוב ׁשֶעָׂשָה.

ּכִּי צִָריך ָהָאָדם לְַחּפֵׂש ולְבֵַּקׁש לְִּמצֹא ּבְעַצְמֹו ֵאיזֶה ְמעַט טֹוב ּכְֵדי לְַהֲחיֹות ֶאת 
עַצְמֹו, וְלָבֹוא לִּיֵדי ׂשְִמָחה ּכַּנַ"ל. וְעַל יְֵדי זֶה ׁשְֶּמַחּפֵׂש ומֹוצֵא ּבְעַצְמֹו עֲַדיִן ְמעַט 
טֹוב, עַל יְֵדי זֶה הוא יֹוצֵא ּבֱֶאֶמת מִּּכַף חֹובָה לְכַף זְכות, וְיוכַל לָׁשוב ּבִּתְׁשובָה 
ּבִּבְחִּינֹות "וְעֹוד ְמעַט וְֵאין ָרׁשָע וְהִּתְּבֹונַנְּתָ עַל ְמקֹומֹו וְֵאינֶּנו", ּכַּנַ"ל. ַהיְנו: ּכְמֹו 
ׁשֶצְִריכִּין לָדון ֲאֵחִרים לְכַף זְכות, ֲאפִּיּלו ֶאת ָהְרׁשָעִּים, וְלְִּמצא ּבֶָהם ֵאיזֶה נְֻקדֹות 
טֹובֹות וְעַל יְֵדי זֶה מֹוצִּיאִּין אֹותָם ּבֱֶאֶמת מִּּכַף חֹובָה לְכַף זְכות ּבִּבְחִּינַת "וְעֹוד 
ְמעַט וְכו' וְהִּתְּבֹונַנְּתָ וְכו'", ּכַּנַ"ל - ּכְמֹו כֵן הוא ֵאצֶל ָהָאָדם ּבְעַצְמֹו, ׁשֶצִָריך לָדון 
ֶאת עַצְמֹו לְכַף זְכות וְלְִּמצֹא ּבְעַצְמֹו ֵאיזֶה נְֻקָדה טֹובָה עֲַדיִן ּכְֵדי לְַחּזֵק ֶאת עַצְמֹו 
נַפְׁשֹו  ֶאת  וִיׂשַַּמח  עַצְמֹו,  ֶאת  יְַחיֶה  ַאְדַרּבָא  ַרק  וְׁשָלֹום.  ַחס  לְגְַמֵרי,  יִּפֹל  ׁשֶּלא 
ּבְִּמעַט ַהּטֹוב ׁשֶּמֹוצֵא ּבְעַצְמֹו, ְדַהיְנו ַמה ּׁשֶּזָכָה לַעֲׂשֹות מִּיָָּמיו ֵאיזֶה מִּצְוָּה אֹו ֵאיזֶה 
וְַאף  ָדבָר טֹוב,  ֵאיזֶה  ּבְעַצְמֹו עֹוד  לְִּמצא  וכְמֹו כֵן צִָריך לְַחּפֵׂש עֹוד,  ָדבָר טֹוב. 
ׁשֶּגַם אֹותֹו ַהָדבָר ַהּטֹוב הוא ּגַם ּכֵן ְמעָרב ּבִּפְסֹלֶת ַהְרּבֵה, עִּם ּכָל זֶה יֹוצִּיא מִּּׁשָם 
ּגַם ּכֵן ֵאיזֶה נְֻקָדה טֹובָה, וְכֵן יְַחּפֵׂש וִילֵַּקט עֹוד ַהּנְֻקדֹות טֹובֹות. ]וְהִּזְהִּיר ַרּבֵנו, 
ִּכְרֹונֹו לִּבְָרכָה, ְמאד לֵילֵך עִּם ַהּתֹוָרה ַהּזאת, ּכִּי הוא יְסֹוד ּגָדֹול לְכָל מִּי ׁשֶרֹוצֶה  ז

לְהִּתְָקֵרב לְַהּׁשֵם יִתְּבַָרְך, ולְבַל יֹאבַד עֹולָמֹו לְגְַמֵרי ַחס 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!'	

יום	נפלא'.	הסתכלות	של	 זהו	 'באמת	 וליבך	אומר:	 מיד	תרגיש	איך	קומתך	מזדקפת,	

הזולת	משפיעה	עליך,	וכך	גם	התייחסותך	לעצמך	ולאחרים	משפיעה	הלאה.

למציאת	ה'נקודה	הטובה'	יש	השפעה	כפולה.	אילו	שני	פעולות	נובעות	ממציאת	

הנקודה	הטובה?

על	 לשמור	 צריך	 אדם	

רק	 ולחשוב	 מחשבתו	

עליו	 משמחות.	 מחשבות	

בענייני	 מלדבר	 להיזהר	

ועליו	 שחורה,	 ומרה	 עצבות	

מלא	 הוא	 כאילו	 להתנהג	

ולהראות	 בליבו	 שמחה	

תנועות	שמחות,	אף	שאין	חש	

ובסופו	 תוכו.	 בתוך	 כך	 הוא	

של	דבר	גם	באמת	יחוש	כך.

)הצמח	צדק(
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1. עקרונות מרעננים
השקר שבעצב ה'אותנטי'

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.

ולא	 היא	לא	שכרות	 היא	הפוכה:	האותנטיות	של	הנפש	היא	שמחה.	השמחה	 האמת	

'עזרה	מבחוץ'	אלא	מצבה	הבריא	של	הנפש,	כך	מלמד	אותנו	הרב	קוק:

"ַהּׂשְִמָחה הִּיא ַאַחת ֵמַהּנְטִּיֹות ַהּטִּבְעִּיֹות לָָאָדם, ָהָאָדם ַהּבִָריא ּבְנַפְׁשֹו וְגופֹו יְִהיֶה 
תָמִּיד עַּלִּיז וְׂשֵָמח, וְזֹאת הִּיא ַהצוָרה ַהּטִּבְעִּית ׁשֶל ַהּנֶפֶׁש ַהּבְִריָאה". 

)הרב אברהם יצחק הכהן קוק, עין אי"ה שבת א, עמ' 118(.

והם	 אותנטיים,	 הם	 תינוקות	 הזאת.	 את	האמת	הפשוטה	 מוכיחה	 בתינוקות	 התבוננות	

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'.

כל	 אנחנו.	 לגמרי	 לא	 אנחנו	 לעצמנו,	 נאמנים	 לא	 אנחנו	 עצובים	 כשאנחנו	 זה,	 לפי	

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	כל	

אחד	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.

הרב	שלמה	חּיים	קסלמן	זצ"ל	היה	אחד	ה'משפיעים'	הבולטים	בחסידּות.	הּוא	אמר	ּפעם	

לזּוג	צעיר:	'החּיים	מלאים	עלּיות	וירידות,	תחליטּו	בתוקף	שאתם	שמחים	בכל	מקרה,	

לא	משנה	מה	המּצב.	ׂשמחה	שאיננה	תלּויה	בשּום	דבר	חיצוני'.

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	

למציאות,	 מלהתייחס	 אותי	 אוטמת	 איננה	 הזאת	 התקיפה	 ההחלטה	 שוב:	 להדגיש	

נהפוך	הוא	-	החלטה	שכזו	היא	הכרזת	נאמנות	לעצמי,	הכרזת	העצמאות	-	אני	עצמאי	

לשלוט	במצב	רוחי	ואינני	עבד	למקרים	מזדמנים.

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?

2. תובנות משמחות
נקודה טובה

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.	

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.

"ּכִּי זֶה יָּדועַ ׁשֶצִָריך ָהָאָדם לִּּזֵָהר ְמאד לְִּהיֹות ּבְׂשְִמָחה ּתָמִּיד, ולְַהְרחִּיק ָהעַצְבות 
ְמאֹד ְמאֹד ]ּכְַמבָֹאר ֶאצְלֵנו ּכַָּמה ּפְעָמִּים[. וֲַּאפִּיּלו שּכְׁשֶַּמתְחִּיל לְהְִּסּתַּכֵל ּבְעַצְמֹו 
וְרֹוֶאה ׁשֵֶאין ּבֹו ׁשום טֹוב, וְהוא ָמלֵא ֲחָטאִּים וְרֹוצֶה ַהּבַעַל ָדבָר ]היצר הרע[ לְַהּפִּילֹו 
עַל יְֵדי זֶה ּבְעַצְבות וָמָרה ׁשְחֹוָרה, ַחס וְׁשָלֹום, ַאף עַל ּפִּי כֵן ָאסור לֹו לִּּפֹל מִּּזֶה, 

ַרק צִָריך לְַחּפֵׂש וְלְִּמצֹא ּבְעַצְמֹו ֵאיזֶה ְמעַט טֹוב.

וְַאף ׁשֶּכְׁשֶַּמתְחִּיל  ָדבָר טֹוב.  אֹו  מִּצְוָּה  ֵאיזֶה  מִּיָָּמיו  עָׂשָה  ֶאפְׁשָר ׁשֶּלא  ֵאיך  ּכִּי   
לְהְִּסּתַּכֵל ּבְאֹותֹו ַהָדבָר ַהּטֹוב הוא רֹוֶאה ׁשֶהוא ּגַם ּכֵן ָמלֵא ּפְצָעִּים וְֵאין ּבֹו ְמתֹם. 
ַהיְנו ׁשֶרֹוֶאה ׁשֶּגַם ַהּמִּצְוָּה וְַהָדבָר ׁשֶּבְִּקֻדּׁשָה ׁשֶּזָכָה לַעֲׂשֹות, הוא ּגַם ּכֵן ָמלֵא ּפְנִּיֹות 
]נגיעות אישיות[ וַמֲחׁשָבֹות זָרֹות ופְגָמִּים ַהְרּבֵה. עִּם ּכָל זֶה ֵאיך ֶאפְׁשָר ׁשֶֹּלא יְִהיֶה 

ּבְאֹותָּה ַהּמִּצְוָּה וְַהָדבָר ׁשֶּבְִּקֻדּׁשָה ֵאיזֶה ְמעַט טֹוב, ּכִּי עַל ּכָל ּפָנִּים ֵאיך ׁשֶהוא, עַל 
ּכָל ּפָנִּים ָהיָּה ֵאיזֶה נְֻקָדה טֹובָה ּבְַהּמִּצְוָּה וְַהָדבָר טֹוב ׁשֶעָׂשָה.

ּכִּי צִָריך ָהָאָדם לְַחּפֵׂש ולְבֵַּקׁש לְִּמצֹא ּבְעַצְמֹו ֵאיזֶה ְמעַט טֹוב ּכְֵדי לְַהֲחיֹות ֶאת 
עַצְמֹו, וְלָבֹוא לִּיֵדי ׂשְִמָחה ּכַּנַ"ל. וְעַל יְֵדי זֶה ׁשְֶּמַחּפֵׂש ומֹוצֵא ּבְעַצְמֹו עֲַדיִן ְמעַט 
טֹוב, עַל יְֵדי זֶה הוא יֹוצֵא ּבֱֶאֶמת מִּּכַף חֹובָה לְכַף זְכות, וְיוכַל לָׁשוב ּבִּתְׁשובָה 
ּבִּבְחִּינֹות "וְעֹוד ְמעַט וְֵאין ָרׁשָע וְהִּתְּבֹונַנְּתָ עַל ְמקֹומֹו וְֵאינֶּנו", ּכַּנַ"ל. ַהיְנו: ּכְמֹו 
ׁשֶצְִריכִּין לָדון ֲאֵחִרים לְכַף זְכות, ֲאפִּיּלו ֶאת ָהְרׁשָעִּים, וְלְִּמצא ּבֶָהם ֵאיזֶה נְֻקדֹות 
טֹובֹות וְעַל יְֵדי זֶה מֹוצִּיאִּין אֹותָם ּבֱֶאֶמת מִּּכַף חֹובָה לְכַף זְכות ּבִּבְחִּינַת "וְעֹוד 
ְמעַט וְכו' וְהִּתְּבֹונַנְּתָ וְכו'", ּכַּנַ"ל - ּכְמֹו כֵן הוא ֵאצֶל ָהָאָדם ּבְעַצְמֹו, ׁשֶצִָריך לָדון 
ֶאת עַצְמֹו לְכַף זְכות וְלְִּמצֹא ּבְעַצְמֹו ֵאיזֶה נְֻקָדה טֹובָה עֲַדיִן ּכְֵדי לְַחּזֵק ֶאת עַצְמֹו 
נַפְׁשֹו  ֶאת  וִיׂשַַּמח  עַצְמֹו,  ֶאת  יְַחיֶה  ַאְדַרּבָא  ַרק  וְׁשָלֹום.  ַחס  לְגְַמֵרי,  יִּפֹל  ׁשֶּלא 
ּבְִּמעַט ַהּטֹוב ׁשֶּמֹוצֵא ּבְעַצְמֹו, ְדַהיְנו ַמה ּׁשֶּזָכָה לַעֲׂשֹות מִּיָָּמיו ֵאיזֶה מִּצְוָּה אֹו ֵאיזֶה 
וְַאף  ָדבָר טֹוב,  ֵאיזֶה  ּבְעַצְמֹו עֹוד  לְִּמצא  וכְמֹו כֵן צִָריך לְַחּפֵׂש עֹוד,  ָדבָר טֹוב. 
ׁשֶּגַם אֹותֹו ַהָדבָר ַהּטֹוב הוא ּגַם ּכֵן ְמעָרב ּבִּפְסֹלֶת ַהְרּבֵה, עִּם ּכָל זֶה יֹוצִּיא מִּּׁשָם 
ּגַם ּכֵן ֵאיזֶה נְֻקָדה טֹובָה, וְכֵן יְַחּפֵׂש וִילֵַּקט עֹוד ַהּנְֻקדֹות טֹובֹות. ]וְהִּזְהִּיר ַרּבֵנו, 
ִּכְרֹונֹו לִּבְָרכָה, ְמאד לֵילֵך עִּם ַהּתֹוָרה ַהּזאת, ּכִּי הוא יְסֹוד ּגָדֹול לְכָל מִּי ׁשֶרֹוצֶה  ז

לְהִּתְָקֵרב לְַהּׁשֵם יִתְּבַָרְך, ולְבַל יֹאבַד עֹולָמֹו לְגְַמֵרי ַחס 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!'	

יום	נפלא'.	הסתכלות	של	 זהו	 'באמת	 וליבך	אומר:	 מיד	תרגיש	איך	קומתך	מזדקפת,	

הזולת	משפיעה	עליך,	וכך	גם	התייחסותך	לעצמך	ולאחרים	משפיעה	הלאה.

למציאת	ה'נקודה	הטובה'	יש	השפעה	כפולה.	אילו	שני	פעולות	נובעות	ממציאת	

הנקודה	הטובה?

על	 לשמור	 צריך	 אדם	

רק	 ולחשוב	 מחשבתו	

עליו	 משמחות.	 מחשבות	

בענייני	 מלדבר	 להיזהר	

ועליו	 שחורה,	 ומרה	 עצבות	

מלא	 הוא	 כאילו	 להתנהג	

ולהראות	 בליבו	 שמחה	

תנועות	שמחות,	אף	שאין	חש	

ובסופו	 תוכו.	 בתוך	 כך	 הוא	

של	דבר	גם	באמת	יחוש	כך.

)הצמח	צדק(

15 שמחה	ח	פרק	ב	ח	פשוט	עושים	את	זה14 שמחה	ח	פרק	ב	ח	פשוט	עושים	את	זה



מוסיפה	 	– האדם	 "שמחת	

ובריאות	 בגשמיות	 בריאות	

ברוחניות".	

)הרבי	מליובאוויטש(

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	

לו	 ענה	 ללמוד"?.	 יכולים	 איננו	 "מדוע	 בשאלה:	 אליו	 ופנה	 פניו	 על	 רחב	 חיוך	

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:	

כאן	שירותים"!	 יש	 כי	 רוקדים	 "אנחנו	 ענו	להם	האחים:	 רוקדים"?	 "מדוע	אתם	

הרקיעו	 והריקודים	 השירה	 קולות	 איתם.	 יחד	 לרקוד	 האסירים	 שאר	 החלו	

הגיע	 סוהרים,	 מלווה	במספר	 הכלא.	 עד	למשרדו	של	מפקד	 והגיעו	 שחקים	

"אנחנו	 רוקדים"?	 אתם	 "למה	 בזעם:	 וצעק	 הרעש,	 מוקד	 אל	 הרותח	 המפקד	

רוקדים	כי	יש	כאן	שירותים"!	ענה	לו	אחד	האסירים.	"אם	כך",	אמר	המפקד,	"אני	

מוציא	מכאן	את	השירותים"...	

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	

רבות,	 בו	 או	מצליחים	בדבר	שעמלנו	 אנחנו	מקבלים	מתנה	 מטרדה	מעיקה,	כאשר	

כשאנו	זוכים	לאהבה	ונחת	מאדם	קרוב	-	כל	הדברים	הללו	מעוררים	בנו	שמחה.

הטרדה	 להישבר,	 יכולה	 המתנה	 ולהתפוגג.	 לחלוף	 יכולים	 האלו	 הדברים	 כל	 אבל	

הגדולים	 או	 הקטנים	 הדברים	 כל	 מתנתקת.	 לפעמים	 החברות	 וגם	 לשוב	 עלולה	

היחיד	 ואמיתית.	הדבר	 נצחית	 בנו	שמחה	 יכולים	להשרות	 לא	 הזה,	 לעולם	 ששייכים	

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:

)האר"י הקדוש(  זַצַ"ל  ִּי  ַאׁשְּכְנַּז יִצְָחק  ַהְּמקוּבָל מהר"ר  ֶהָחסִּיד  ָהַרב  ּגִּיּלָה  "וְכֵן 
לְאִּיׁש סֹודֹו, ׁשֶּכָל ַמה ּׁשֶהִּּׂשִיג ׁשֶּנִּפְּתְחו לֹו ׁשַעֲֵרי ַהָחכְָמה וְרוַח ַהּקֹוֶדׁש, ּבְׂשָכָר 

ׁשֶָהיָּה ׂשֵָמַח ּבַעֲׂשִיַּת ּכָל מִּצְוָּה ׂשְִמָחה גְדֹולָה לְֵאין ּתַכְלִּית". 
)ספר חרדים, הקדמה למצוות, התנאי הרביעי(

בגלל	 לא	 לדרגתו	 זכה	 עליו,	 נשענת	 הקבלה	 תורת	 של	 רובה	 שרוב	 הקדוש,	 האר"י	

צומות,	סיגופים	או	פעולות	נסתרות,	אלא	מתוך	שמחה	נפלאה	בקיום	המצוות!	השמחה	

במצוות	היא	שמחה	שלימה,	שפותחת	אותנו	ומקרבת	אותנו	לה'.

לכל	אורך	הדורות,	השמחה	במצוות	הייתה	מקור	הנועם	והאושר	היהודיים.	יהודי	פשוט	

על	 או	 המינים	 ארבעת	 מצוות	 על	 במשנה,	 היומי	 השיעור	 על	 היה	מתענג	 יום,	 וקשה	

גמילות	חסד	ליתומים.	המצוות	ממלאות	אותנו,	נותנות	לנו	סיפוק	וגורמות	לנו	לאושר.	

וכך	מפרשת	תורת	החסידות	את	מטבע	הברכות	הקבוע	בפינו:	"אשר	קדשנו	במצוותיו":

"וְהוא ׂשְִמָחה ׁשֶל ַמעְלָה ַהּמִּתְּגַּלָה ּבְנִּׁשְמֹות יִׂשְָרֵאל לִּׂשְמַֹח לִּּבָם בה' ַהּׁשֹוכֵן ּבְתֹוְך 
ּתֹוָרתָם וַּעֲבֹוָדתָם, ׁשֶצְִריכִּים לְִּהיֹות ּבְׂשְִמָחה, ּכְמֹו ׁשֶּכָתוב "ּתַַחת ֲאׁשֶר ֹלא עָבְַדּתָ 
ְדׁשָנו ּבְמִּצְוֹותָיו', 'ֲאׁשֶר' הוא  ֶאת ה' אלוקיך ּבְׂשְִמָחה וכו'"... וכְַמֲאַמר 'ֲאׁשֶר קִּ

לְׁשֹון ּתַעֲנוג ְמאֹוד עַד לְַהּלֵל... ׁשֶהוא לְׁשֹון ׂשְִמָחה וְהִּיּלול עַל רֹוב טֹוב".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, '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:

בְֵרי ּתֹוָרה ]"זְמִּירֹות ָהיו לִּי חוֶּקיָך" )תהילים  "וְזֶהו עִּנְיַּין ַהּזְמִּירֹות ׁשֶָּקָרא ָדוִד ַהֶּמלְֶך לְדִּ
ַהּנִּיּגון  וְמתִיקות  ּבַעֲֵריבות  ׁשֶּמִּתְעַּנְגִּים  ּכְמֹו  ַאַחת  ּבְכָל  מִּתְעַּנֵג  ׁשֶָהיָּה  קיט,נד([... 

ִּין וְמזְַּמִרים ּכַָּמה ּפְעָמִּים ֵמַאַחר ׁשֶהוא זֶֶמר יָּפֶה  וְַהּזֶֶמר, שֶּנִּיּגון וְזֶֶמר ֶאָחד ְמנַּגְנ
ְמאֹוד וְזֹו הִּיא ׂשְִמָחה ׁשֶל מִּצְוָּוה. ְדַהיְינו ֵמֲחַמת עֹוצֶם ּגְדולַת ַהּמִּצְוָּוה עַצְָמּה ּכִּי 

ּגָבְָהה ַמעֲלָתָּה ְמאֹוד".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, '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	1	ל-10(

בעוד	שבוע,	נפתח	את	השיעור	בסבב	בו	נבחן	מה	והאם	השתנה	משהו	ביחס	שלנו	

לאותה	מצווה,	או	בכלל	לחיים.	

מתוך	 לא	 שורה	 שכינה	 "אין	

עצלות	 מתוך	 ולא	 עצבות	

מתוך	 ולא	 שחוק	 מתוך	 ולא	

קלות	ראש	...	אלא	מתוך	דבר	

שמחה	של	מצווה".

)מסכת	שבת	דף	ל:(
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מוסיפה	 	– האדם	 "שמחת	

ובריאות	 בגשמיות	 בריאות	

ברוחניות".	

)הרבי	מליובאוויטש(

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	

לו	 ענה	 ללמוד"?.	 יכולים	 איננו	 "מדוע	 בשאלה:	 אליו	 ופנה	 פניו	 על	 רחב	 חיוך	

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:	

כאן	שירותים"!	 יש	 כי	 רוקדים	 "אנחנו	 ענו	להם	האחים:	 רוקדים"?	 "מדוע	אתם	

הרקיעו	 והריקודים	 השירה	 קולות	 איתם.	 יחד	 לרקוד	 האסירים	 שאר	 החלו	

הגיע	 סוהרים,	 מלווה	במספר	 הכלא.	 עד	למשרדו	של	מפקד	 והגיעו	 שחקים	

"אנחנו	 רוקדים"?	 אתם	 "למה	 בזעם:	 וצעק	 הרעש,	 מוקד	 אל	 הרותח	 המפקד	

רוקדים	כי	יש	כאן	שירותים"!	ענה	לו	אחד	האסירים.	"אם	כך",	אמר	המפקד,	"אני	

מוציא	מכאן	את	השירותים"...	

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	

רבות,	 בו	 או	מצליחים	בדבר	שעמלנו	 אנחנו	מקבלים	מתנה	 מטרדה	מעיקה,	כאשר	

כשאנו	זוכים	לאהבה	ונחת	מאדם	קרוב	-	כל	הדברים	הללו	מעוררים	בנו	שמחה.

הטרדה	 להישבר,	 יכולה	 המתנה	 ולהתפוגג.	 לחלוף	 יכולים	 האלו	 הדברים	 כל	 אבל	

הגדולים	 או	 הקטנים	 הדברים	 כל	 מתנתקת.	 לפעמים	 החברות	 וגם	 לשוב	 עלולה	

היחיד	 ואמיתית.	הדבר	 נצחית	 בנו	שמחה	 יכולים	להשרות	 לא	 הזה,	 לעולם	 ששייכים	

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:

)האר"י הקדוש(  זַצַ"ל  ִּי  ַאׁשְּכְנַּז יִצְָחק  ַהְּמקוּבָל מהר"ר  ֶהָחסִּיד  ָהַרב  ּגִּיּלָה  "וְכֵן 
לְאִּיׁש סֹודֹו, ׁשֶּכָל ַמה ּׁשֶהִּּׂשִיג ׁשֶּנִּפְּתְחו לֹו ׁשַעֲֵרי ַהָחכְָמה וְרוַח ַהּקֹוֶדׁש, ּבְׂשָכָר 

ׁשֶָהיָּה ׂשֵָמַח ּבַעֲׂשִיַּת ּכָל מִּצְוָּה ׂשְִמָחה גְדֹולָה לְֵאין ּתַכְלִּית". 
)ספר חרדים, הקדמה למצוות, התנאי הרביעי(

בגלל	 לא	 לדרגתו	 זכה	 עליו,	 נשענת	 הקבלה	 תורת	 של	 רובה	 שרוב	 הקדוש,	 האר"י	

צומות,	סיגופים	או	פעולות	נסתרות,	אלא	מתוך	שמחה	נפלאה	בקיום	המצוות!	השמחה	

במצוות	היא	שמחה	שלימה,	שפותחת	אותנו	ומקרבת	אותנו	לה'.

לכל	אורך	הדורות,	השמחה	במצוות	הייתה	מקור	הנועם	והאושר	היהודיים.	יהודי	פשוט	

על	 או	 המינים	 ארבעת	 מצוות	 על	 במשנה,	 היומי	 השיעור	 על	 היה	מתענג	 יום,	 וקשה	

גמילות	חסד	ליתומים.	המצוות	ממלאות	אותנו,	נותנות	לנו	סיפוק	וגורמות	לנו	לאושר.	

וכך	מפרשת	תורת	החסידות	את	מטבע	הברכות	הקבוע	בפינו:	"אשר	קדשנו	במצוותיו":

"וְהוא ׂשְִמָחה ׁשֶל ַמעְלָה ַהּמִּתְּגַּלָה ּבְנִּׁשְמֹות יִׂשְָרֵאל לִּׂשְמַֹח לִּּבָם בה' ַהּׁשֹוכֵן ּבְתֹוְך 
ּתֹוָרתָם וַּעֲבֹוָדתָם, ׁשֶצְִריכִּים לְִּהיֹות ּבְׂשְִמָחה, ּכְמֹו ׁשֶּכָתוב "ּתַַחת ֲאׁשֶר ֹלא עָבְַדּתָ 
ְדׁשָנו ּבְמִּצְוֹותָיו', 'ֲאׁשֶר' הוא  ֶאת ה' אלוקיך ּבְׂשְִמָחה וכו'"... וכְַמֲאַמר 'ֲאׁשֶר קִּ

לְׁשֹון ּתַעֲנוג ְמאֹוד עַד לְַהּלֵל... ׁשֶהוא לְׁשֹון ׂשְִמָחה וְהִּיּלול עַל רֹוב טֹוב".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, '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:

בְֵרי ּתֹוָרה ]"זְמִּירֹות ָהיו לִּי חוֶּקיָך" )תהילים  "וְזֶהו עִּנְיַּין ַהּזְמִּירֹות ׁשֶָּקָרא ָדוִד ַהֶּמלְֶך לְדִּ
ַהּנִּיּגון  וְמתִיקות  ּבַעֲֵריבות  ׁשֶּמִּתְעַּנְגִּים  ּכְמֹו  ַאַחת  ּבְכָל  מִּתְעַּנֵג  ׁשֶָהיָּה  קיט,נד([... 

ִּין וְמזְַּמִרים ּכַָּמה ּפְעָמִּים ֵמַאַחר ׁשֶהוא זֶֶמר יָּפֶה  וְַהּזֶֶמר, שֶּנִּיּגון וְזֶֶמר ֶאָחד ְמנַּגְנ
ְמאֹוד וְזֹו הִּיא ׂשְִמָחה ׁשֶל מִּצְוָּוה. ְדַהיְינו ֵמֲחַמת עֹוצֶם ּגְדולַת ַהּמִּצְוָּוה עַצְָמּה ּכִּי 

ּגָבְָהה ַמעֲלָתָּה ְמאֹוד".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, '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	1	ל-10(

בעוד	שבוע,	נפתח	את	השיעור	בסבב	בו	נבחן	מה	והאם	השתנה	משהו	ביחס	שלנו	

לאותה	מצווה,	או	בכלל	לחיים.	

מתוך	 לא	 שורה	 שכינה	 "אין	

עצלות	 מתוך	 ולא	 עצבות	

מתוך	 ולא	 שחוק	 מתוך	 ולא	

קלות	ראש	...	אלא	מתוך	דבר	

שמחה	של	מצווה".

)מסכת	שבת	דף	ל:(
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משך	 נושא	 ובכה	 ילך	 "הלוך	

נושא	 ברינה	 יבוא	 בא	 הזרע,	

קכו,ו(.	 )תהילים	 אלומותיו"	

כשעבודת	 חסידים:	 ופירשו	

בה	 אין	 היא	מתוך	עצבות,	 ה'	

דוד	 אומר	 זה	 ועל	 הצלחה.	

ובכה",	 ילך	 "הלוך	 המלך:	

מתוך	 ה'	 בעבודת	 כשמהלך	

משך	 "נושא	 הוא	 הרי	 בכי,	

הזרע"	–	לוקח	הוא	איתו	מעט	

אם	 אבל	 דל.	 ויבולו	 זרעים	

ה'	 ועבודת	 ברינה"	 יבא	 "בא	

ושמחה,	 רינה	 מתוך	 לו	 באה	

אז	הוא	"נושא	אלומותיו"	ויוצא	

עם	שלל	גדול.	

)גאון	וחסיד(

זכית בלוטו!
אותו	 מצאו	 שכניו	 ולמרבה	התדהמה,	 בלהבות,	 עלה	 שביתו	 אחד	 יהודי	 על	 מספרים	

כך	 כל	 אתה	 למה	 'השתגעת?	 אותו:	 שאלו	 המופתעים	 השכנים	 לבית!	 מסביב	 רוקד	

שמח?'	והיהודי	ענה:	'אני	שמח	על	כך	שאני	יהודי.	כי	אילו	הייתי	גוי,	גם	האלוקים	שלי	

היה	נשרף!".	

ואכן,	השמחה	הבסיסית	והשורשית	ביותר	היא	על	עצם	אמונתנו	בה'.	בלי	שנעשה	כלום,	

שזכינו	 בכך	 לשמוח	 לשמוח.	 במה	 לנו	 יש	 מצוות,	 נקיים	 או	 תורה	 שנלמד	 בלי	 אפילו	

להאמין	בה'	ולהיות	קרובים	אליו.	במקור	הבא	נראה	כיצד	מתאר	רבי	שניאור	זלמן	את	

הקרבה	הזו	לה':	

ּבְעִּּתִים  ּבְנַפְׁשֹו  ּכְׁשֶרֹוֶאה  ובִּפְָרט  ָהֲאמִּיּתִית,  ַהּנֶפֶׁש  ׂשְִמַחת  ּתְִהיֶה  זֹאת  "עֹוד 
וִיצַיֵיר  ַמְחׁשַבְּתֹו  יַּעֲמִּיק  ֲאזַי  לֵבָב,  ּבְׂשְִמַחת  ולְָהאִּיָרּה  לְזַּכְכָּה  ׁשֶצִָריְך  ְמזוָמנִּים 
יִתְּבַָרְך ָהֲאמִּיתִי - ֵאיְך  אחד"[  ]אחדות ה' - "ה' אלוקינו ה'  יִחודֹו  ּבְׂשִכְלֹו ובִּינָתֹו עִּנְיַּן 
הוא ְמַמּלֵא ּכָל עָלְמִּין ]ממלא את כל העולמות, מצוי בהם ומחייה אותם[ עֶלְיֹונִּים וְתְַחּתֹונִּים, 
וֲַּאפִּילו ְמֹלא כָל ָהָאֶרץ ַהּלָזֹו הוא כְבֹודֹו ]גילוי שלו[ יִתְּבַָרְך... וְהִּּנֵה ּכְשֶיַּעֲמִּיק ּבְזֶה 
ַהְרּבֵה, יִׂשְַמח לִּּבֹו וְתָגֵל נַפְׁשֹו ַאף ּגִּילַת וְַרּנֵן ּבְכָל לֵב וָּנֶפֶׁש וְמאֹד ּבֱֶאמונָה זֹו, ּכִּי 

ַרּבָה הִּיא ּכִּי הִּיא קְִּרבַת ֱאֹלהִּים ַמָּמׁש... 

וָָּדם,  ּבָׂשָר  לְֶמלְֶך  ּבְהִּתְָקְרבותֹו  ֲאנָׁשִים  וׁשְפַל  ֶהְדיֹוט  ׂשְִמַחת  גְדֹולָה  ּכַָּמה  וְהִּּנֵה 
יַרת ֶמלְֶך ַמלְכֵי  ַהּמִּתְַאכְֵסן וְָדר אִּּתֹו עִּּמֹו ּבְבֵיתֹו. וְַקל וָּחֹוֶמר לְֵאין ֵקץ לְקְִּרבַת וְדִּ
כְתִיב: "ּכִּי מִּי הוא זֶה ֲאׁשֶר עַָרב לִּּבֹו לָגֶׁשֶת ֵאלָי נְֻאם ה'".  ַהְמלָכִּים הקב"ה, וכְדִּ
וְעַל זֶה תִיְּקנו לִּיּתֵן ׁשֶבַח וְהֹוָדיָּה לִּׁשְמֹו יִתְּבַָרְך ּבְכָל ּבֶֹקר וְלֹוַמר: "ַאׁשְֵרינו ַמה 
ּטֹוב ֶחלְֵקנו וכו' וַמה יָּפָה יְרוׁשָתֵנו". ּכְלֹוַמר, ּכְמֹו ׁשֶָהָאָדם ׂשָׂש וְׂשֵָמַח ּבִּירוׁשָה 
ׁשֶּנָפְלָה לֹו הֹון עָתָק ׁשֶֹּלא עַָמל ּבֹו, ּכֵן וְיֹותֵר מִּּכֵן לְֵאין ֵקץ יֵׁש לָנו לִּׂשְמֹוַח עַל 
יְרוׁשָתֵנו ׁשֶהִּנְחִּילָנו ֲאבֹותֵינו, הוא יִחוד ה' ָהֲאמִּיתִי ֲאׁשֶר ֲאפִּילו ּבָָאֶרץ מִּּתַַחת 

ֵאין עֹוד מִּלְבַדֹו".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ספר התניא, ליקוטי אמרים פרק לג(

"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	

רובנו	לא	 כי	חוסר	המודעות,	לא	מבטל	את	האמת	בקיומו	של	דבר.	לדוגמא,	 אליה.	

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.

3. מצבי תודעה מובילים
איזהו עשיר? השמח!

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.	

השמחה.	 אל	 בדרכנו	 ביותר	 משמעותי	 שהוא	 זה,	 רעיון	 בהבנת	 נתמקד	 הבא	 בקטע	

נלמד	על	כך	שהשמחה	מתחילה	ונגמרת	בשאלה	-	במה	אני	ממוקד?	בעצמי	או	במה	

שלמעלה	ממני?

זֹאת  לְבַד  לְעַצְבות.  סִּיּבָה  הִּיא  ]הרגשת עצמו; ההתמקדות בעצמו[  ָהעַצְמִּית  "ַהַהְרּגָׁשָה 
ׁשֶֶּטבַע ָהָאָדם מִּּתֹולְַדּתֹו שֶ"מִּי ׁשֶיֵׁש לֹו ָמנֶה ]מאה זוז[ רֹוצֶה ָמאתַיים" ומִּּׁשום זֶה 
"ֵאין ָאָדם ֵמת וֲַּחצִּי תֲַאוָּותֹו ּבְיָּדֹו", הִּּנֵה ַהּמוְרגָש ]המרגיש את עצמו[ חֹוׁשֵב ׁשֶַּמּגִּיעַ לֹו 
ַהְרּבֵה. וְלָכֵן ּגַם ׂשְִמָחתֹו ּבְטֹוב ׁשֶיֵׁש לֹו, ֹלא זֹו ּבִּלְבַד ׁשֵֶאינָּה ׂשְִמָחה ׁשְלֵיָמה, ֶאּלָא 
עֹוד ּגֹוֶרֶמת עַצְבות מִּּׁשום ֶהעֱֶדר ַההְִּסּתַּפְקות. ְדמִּצַד ַמעֲלַת ַמהותֹו, הוא ּתָמִּיד 
ַהַּמּגִּיעַ לֹו לְפִּי ַמהותֹו  ֵאינֹו ּכְלָל ּכְפִּי  עָצֵב ּכִּי ּכָל ַמה ׁשֶּנֹותְנִּים לֹו מִּן ַהּׁשַָמיִם 

ַהּנַעֲלֶה ּבְעֵינֵי עַצְמֹו.

ָאְמנָם ָהעָנָיו הוא ּתָמִּיד ּבְׂשְִמָחה, וְׂשְִמָחתֹו הִּיא ׁשְלֵיָמה. ְדמִּצַד ׁשֵֶאינֹו ַמְחׁשִיב ֶאת 
עַצְמֹו לְבַעַל ַמעֲלָה, וְֹלא ַמּגִּיעַ לֹו ּכְלום, אִּם-ּכֵן ּכְׁשֶיֵׁש לֹו ַמה ׁשֶיֵׁש לֹו, הִּּנֵה ַהּכֹל 
הוא ּבְֶדֶרְך ַמּתָנָה, וְעַל-ּכֵן הוא ׂשֵָמַח ְמאֹוד ּבָזֶה. ולְאִּיָדְך, ּגַם ּבְֶהעֱֶדר ַהּׁשֶפַע ֵאינֹו 
מִּתְעַצֵב, מִּּלְבַד זֹאת ׁשֶּמִּצַד ַהּכַָרת ָהֱאֶמת ׁשֶּבֹו ֲהֵרי ֵאינֹו מושְָקע ּכָל-ּכְָך ּבִּצְָרכָיו 
ַהּגַׁשְמִּיִים, וְיֵׁש לֹו עִּנְיָּינִּים ּגְבֹוהִּים יֹותֵר ׁשֲֶאלֵיֶהם הוא מִּׁשְּתֹוֵקק, הִּּנֵה מִּּלְבַד זֹאת 

הוא ֵאינֹו מִּתְעַצֵב, ׁשֲֶהֵרי ֵאין ַמּגִּיעַ לֹו ּכְלום וְלָָּמה יִתְעַצֵב?

וְזֶהו "וְיְָּספו עֲנָוִוים ּבַה' ׂשְִמָחה" - ָהעֲנָוָּוה הִּיא ּכְלִּי וְסִּיּבָה לְׂשְִמָחה".
)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?

שקיעה	 	- שפירושה	 עצמית",	 כ"הרגשה	 מהענווה,	 ההפך	 את	 מתאר	 הריי"צ	 הרבי	

והתמקדות	של	האדם	בעצמו.	זוהי	תכונה	פסולה	שגורמת	לעצבות,	אבל	לכאורה	היא	

והגיונית.	איך	אפשר	לא	להרגיש	את	עצמנו?	הרי	האדם	בטבעו	מודע	 מאוד	טבעית	

ומתמקד	בדבר	הכי	קרוב	אליו	-	הוא	עצמו!

קטנה	 דוגמא	 לכך	 ניתן	 אבל,	 פנימית'.	 ו'עבודה	 רחב	 ביאור	 דורשת	 זו	 נקודה	 באמת,	

שתעזור	להבהיר	את	העניין:	תארו	לעצמכם	שמזמינים	אתכם	לנאום	לפני	קהל	של	

400	איש.	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.	

באותו	אופן,	יש	אנשים	שכל	הזמן	מתמקדים	בעצמם	-	בתועלתם	האישית,	בהופעתם	

החיצונית,	ביחס	שלו	הם	זוכים	וכו'.	אלו	הם	טיפוסים	מהסוג	של	"ההרגשה	העצמית",	

19 שמחה	ח	פרק	ב	ח	פשוט	עושים	את	זה18 שמחה	ח	פרק	ב	ח	פשוט	עושים	את	זה



משך	 נושא	 ובכה	 ילך	 "הלוך	

נושא	 ברינה	 יבוא	 בא	 הזרע,	

קכו,ו(.	 )תהילים	 אלומותיו"	

כשעבודת	 חסידים:	 ופירשו	

בה	 אין	 היא	מתוך	עצבות,	 ה'	

דוד	 אומר	 זה	 ועל	 הצלחה.	

ובכה",	 ילך	 "הלוך	 המלך:	

מתוך	 ה'	 בעבודת	 כשמהלך	

משך	 "נושא	 הוא	 הרי	 בכי,	

הזרע"	–	לוקח	הוא	איתו	מעט	

אם	 אבל	 דל.	 ויבולו	 זרעים	

ה'	 ועבודת	 ברינה"	 יבא	 "בא	

ושמחה,	 רינה	 מתוך	 לו	 באה	

אז	הוא	"נושא	אלומותיו"	ויוצא	

עם	שלל	גדול.	

)גאון	וחסיד(

זכית בלוטו!
אותו	 מצאו	 שכניו	 ולמרבה	התדהמה,	 בלהבות,	 עלה	 שביתו	 אחד	 יהודי	 על	 מספרים	

כך	 כל	 אתה	 למה	 'השתגעת?	 אותו:	 שאלו	 המופתעים	 השכנים	 לבית!	 מסביב	 רוקד	

שמח?'	והיהודי	ענה:	'אני	שמח	על	כך	שאני	יהודי.	כי	אילו	הייתי	גוי,	גם	האלוקים	שלי	

היה	נשרף!".	

ואכן,	השמחה	הבסיסית	והשורשית	ביותר	היא	על	עצם	אמונתנו	בה'.	בלי	שנעשה	כלום,	

שזכינו	 בכך	 לשמוח	 לשמוח.	 במה	 לנו	 יש	 מצוות,	 נקיים	 או	 תורה	 שנלמד	 בלי	 אפילו	

להאמין	בה'	ולהיות	קרובים	אליו.	במקור	הבא	נראה	כיצד	מתאר	רבי	שניאור	זלמן	את	

הקרבה	הזו	לה':	

ּבְעִּּתִים  ּבְנַפְׁשֹו  ּכְׁשֶרֹוֶאה  ובִּפְָרט  ָהֲאמִּיּתִית,  ַהּנֶפֶׁש  ׂשְִמַחת  ּתְִהיֶה  זֹאת  "עֹוד 
וִיצַיֵיר  ַמְחׁשַבְּתֹו  יַּעֲמִּיק  ֲאזַי  לֵבָב,  ּבְׂשְִמַחת  ולְָהאִּיָרּה  לְזַּכְכָּה  ׁשֶצִָריְך  ְמזוָמנִּים 
יִתְּבַָרְך ָהֲאמִּיתִי - ֵאיְך  אחד"[  ]אחדות ה' - "ה' אלוקינו ה'  יִחודֹו  ּבְׂשִכְלֹו ובִּינָתֹו עִּנְיַּן 
הוא ְמַמּלֵא ּכָל עָלְמִּין ]ממלא את כל העולמות, מצוי בהם ומחייה אותם[ עֶלְיֹונִּים וְתְַחּתֹונִּים, 
וֲַּאפִּילו ְמֹלא כָל ָהָאֶרץ ַהּלָזֹו הוא כְבֹודֹו ]גילוי שלו[ יִתְּבַָרְך... וְהִּּנֵה ּכְשֶיַּעֲמִּיק ּבְזֶה 
ַהְרּבֵה, יִׂשְַמח לִּּבֹו וְתָגֵל נַפְׁשֹו ַאף ּגִּילַת וְַרּנֵן ּבְכָל לֵב וָּנֶפֶׁש וְמאֹד ּבֱֶאמונָה זֹו, ּכִּי 

ַרּבָה הִּיא ּכִּי הִּיא קְִּרבַת ֱאֹלהִּים ַמָּמׁש... 

וָָּדם,  ּבָׂשָר  לְֶמלְֶך  ּבְהִּתְָקְרבותֹו  ֲאנָׁשִים  וׁשְפַל  ֶהְדיֹוט  ׂשְִמַחת  גְדֹולָה  ּכַָּמה  וְהִּּנֵה 
יַרת ֶמלְֶך ַמלְכֵי  ַהּמִּתְַאכְֵסן וְָדר אִּּתֹו עִּּמֹו ּבְבֵיתֹו. וְַקל וָּחֹוֶמר לְֵאין ֵקץ לְקְִּרבַת וְדִּ
כְתִיב: "ּכִּי מִּי הוא זֶה ֲאׁשֶר עַָרב לִּּבֹו לָגֶׁשֶת ֵאלָי נְֻאם ה'".  ַהְמלָכִּים הקב"ה, וכְדִּ
וְעַל זֶה תִיְּקנו לִּיּתֵן ׁשֶבַח וְהֹוָדיָּה לִּׁשְמֹו יִתְּבַָרְך ּבְכָל ּבֶֹקר וְלֹוַמר: "ַאׁשְֵרינו ַמה 
ּטֹוב ֶחלְֵקנו וכו' וַמה יָּפָה יְרוׁשָתֵנו". ּכְלֹוַמר, ּכְמֹו ׁשֶָהָאָדם ׂשָׂש וְׂשֵָמַח ּבִּירוׁשָה 
ׁשֶּנָפְלָה לֹו הֹון עָתָק ׁשֶֹּלא עַָמל ּבֹו, ּכֵן וְיֹותֵר מִּּכֵן לְֵאין ֵקץ יֵׁש לָנו לִּׂשְמֹוַח עַל 
יְרוׁשָתֵנו ׁשֶהִּנְחִּילָנו ֲאבֹותֵינו, הוא יִחוד ה' ָהֲאמִּיתִי ֲאׁשֶר ֲאפִּילו ּבָָאֶרץ מִּּתַַחת 

ֵאין עֹוד מִּלְבַדֹו".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ספר התניא, ליקוטי אמרים פרק לג(

"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	

רובנו	לא	 כי	חוסר	המודעות,	לא	מבטל	את	האמת	בקיומו	של	דבר.	לדוגמא,	 אליה.	

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.

3. מצבי תודעה מובילים
איזהו עשיר? השמח!

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.	

השמחה.	 אל	 בדרכנו	 ביותר	 משמעותי	 שהוא	 זה,	 רעיון	 בהבנת	 נתמקד	 הבא	 בקטע	

נלמד	על	כך	שהשמחה	מתחילה	ונגמרת	בשאלה	-	במה	אני	ממוקד?	בעצמי	או	במה	

שלמעלה	ממני?

זֹאת  לְבַד  לְעַצְבות.  סִּיּבָה  הִּיא  ]הרגשת עצמו; ההתמקדות בעצמו[  ָהעַצְמִּית  "ַהַהְרּגָׁשָה 
ׁשֶֶּטבַע ָהָאָדם מִּּתֹולְַדּתֹו שֶ"מִּי ׁשֶיֵׁש לֹו ָמנֶה ]מאה זוז[ רֹוצֶה ָמאתַיים" ומִּּׁשום זֶה 
"ֵאין ָאָדם ֵמת וֲַּחצִּי תֲַאוָּותֹו ּבְיָּדֹו", הִּּנֵה ַהּמוְרגָש ]המרגיש את עצמו[ חֹוׁשֵב ׁשֶַּמּגִּיעַ לֹו 
ַהְרּבֵה. וְלָכֵן ּגַם ׂשְִמָחתֹו ּבְטֹוב ׁשֶיֵׁש לֹו, ֹלא זֹו ּבִּלְבַד ׁשֵֶאינָּה ׂשְִמָחה ׁשְלֵיָמה, ֶאּלָא 
עֹוד ּגֹוֶרֶמת עַצְבות מִּּׁשום ֶהעֱֶדר ַההְִּסּתַּפְקות. ְדמִּצַד ַמעֲלַת ַמהותֹו, הוא ּתָמִּיד 
ַהַּמּגִּיעַ לֹו לְפִּי ַמהותֹו  ֵאינֹו ּכְלָל ּכְפִּי  עָצֵב ּכִּי ּכָל ַמה ׁשֶּנֹותְנִּים לֹו מִּן ַהּׁשַָמיִם 

ַהּנַעֲלֶה ּבְעֵינֵי עַצְמֹו.

ָאְמנָם ָהעָנָיו הוא ּתָמִּיד ּבְׂשְִמָחה, וְׂשְִמָחתֹו הִּיא ׁשְלֵיָמה. ְדמִּצַד ׁשֵֶאינֹו ַמְחׁשִיב ֶאת 
עַצְמֹו לְבַעַל ַמעֲלָה, וְֹלא ַמּגִּיעַ לֹו ּכְלום, אִּם-ּכֵן ּכְׁשֶיֵׁש לֹו ַמה ׁשֶיֵׁש לֹו, הִּּנֵה ַהּכֹל 
הוא ּבְֶדֶרְך ַמּתָנָה, וְעַל-ּכֵן הוא ׂשֵָמַח ְמאֹוד ּבָזֶה. ולְאִּיָדְך, ּגַם ּבְֶהעֱֶדר ַהּׁשֶפַע ֵאינֹו 
מִּתְעַצֵב, מִּּלְבַד זֹאת ׁשֶּמִּצַד ַהּכַָרת ָהֱאֶמת ׁשֶּבֹו ֲהֵרי ֵאינֹו מושְָקע ּכָל-ּכְָך ּבִּצְָרכָיו 
ַהּגַׁשְמִּיִים, וְיֵׁש לֹו עִּנְיָּינִּים ּגְבֹוהִּים יֹותֵר ׁשֲֶאלֵיֶהם הוא מִּׁשְּתֹוֵקק, הִּּנֵה מִּּלְבַד זֹאת 

הוא ֵאינֹו מִּתְעַצֵב, ׁשֲֶהֵרי ֵאין ַמּגִּיעַ לֹו ּכְלום וְלָָּמה יִתְעַצֵב?

וְזֶהו "וְיְָּספו עֲנָוִוים ּבַה' ׂשְִמָחה" - ָהעֲנָוָּוה הִּיא ּכְלִּי וְסִּיּבָה לְׂשְִמָחה".
)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?

שקיעה	 	- שפירושה	 עצמית",	 כ"הרגשה	 מהענווה,	 ההפך	 את	 מתאר	 הריי"צ	 הרבי	

והתמקדות	של	האדם	בעצמו.	זוהי	תכונה	פסולה	שגורמת	לעצבות,	אבל	לכאורה	היא	

והגיונית.	איך	אפשר	לא	להרגיש	את	עצמנו?	הרי	האדם	בטבעו	מודע	 מאוד	טבעית	

ומתמקד	בדבר	הכי	קרוב	אליו	-	הוא	עצמו!

קטנה	 דוגמא	 לכך	 ניתן	 אבל,	 פנימית'.	 ו'עבודה	 רחב	 ביאור	 דורשת	 זו	 נקודה	 באמת,	

שתעזור	להבהיר	את	העניין:	תארו	לעצמכם	שמזמינים	אתכם	לנאום	לפני	קהל	של	

400	איש.	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.	

באותו	אופן,	יש	אנשים	שכל	הזמן	מתמקדים	בעצמם	-	בתועלתם	האישית,	בהופעתם	

החיצונית,	ביחס	שלו	הם	זוכים	וכו'.	אלו	הם	טיפוסים	מהסוג	של	"ההרגשה	העצמית",	

19 שמחה	ח	פרק	ב	ח	פשוט	עושים	את	זה18 שמחה	ח	פרק	ב	ח	פשוט	עושים	את	זה



כשצעירים,	 	– צריך	 "לאכול	

ולהיות	 ישנים	בקבר,	 	– לישון	

עצובים	-	לעולם	לא!	

)רבי	מנחם	מענדל	מקוצק(

ומתקשרים	עם	הסביבה,	אבל	 פועלים	 כן	 ויש	אנשים,	שגם	 הריי"צ.	 דיבר	הרבי	 עליה	

ועל	התגובה	 מתמקדים	במעשה	עצמו,	בלי	לחשוב	כל	הזמן	על	הופעתם	החיצונית	

וסיפוק	 לשמחה	 להגיע	 שביכולתו	 ה'עניו',	 לטיפוס	 משתייכים	 הללו	 האנשים	 שיקבלו.	

אמיתי.

תרגיל: מצא	2	דוגמאות	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:

"עִּנְיָּנָּה ׁשֶל ׂשְִמָחה הוא - הִּׁשְּתְַחְררות ֵמַהגְּבָלֹות. לְפִּיכְָך ָאנו רֹואִּים ּכִּי ּכְׁשֶָהָאָדם 
יַדת וְַהגְּבָלַת ׂשִכְלֹו.  ׁשָרוי ּבְׂשְִמָחה ֲאמִּיּתִית הוא עֹוׂשֶה ְדבִָרים ׁשֵֶהם לְַמעְלָה מְִּּמדִּ
ׁשֶּכֵן  ׁשֶּלֹו,  ַהַהגְּבָלֹות  מִּן  ַהּנַעֲלֶה  ָדבָר  הִּיא  ַהּׂשְִמָחה  ֶאת  ַהְמבִּיָאה  ַהּסִּיּבָה  ַאף 
ּכְלָל הוא ׁשֶּכָל ְמסובָב )ּתֹוצָָאה( הוא ּבְמִּיָדה יֲַּחסִּית לַּסִּיּבָה, וֵמַאַחר ׁשֶַהּתֹוצָָאה 
הוא  ַהּׂשְִמָחה  ּגֹוֵרם  ׁשֶּגַם  הֹוכָָחה  ַהָדבָר  ְמׁשֵַּמׁש  ֵמַהגְּבָלֹות,  נַעֲלֵית  ַהּׂשְִמָחה,   -
ָדבָר ַהּנַעֲלֶה ֵמַהגְּבָלֹות. ּכְלֹוַמר ּכְׁשֶזֹוכֶה לְָדבָר ׁשֶֹּלא צִּיּפָה לֹו ּכְלָל, וְהוא נַעֲלֶה 
ּגַם  ּבֹו  מִּתְעֹוֶרֶרת   - לֹו  ׁשֶּזָכָה  ַהַהגְּבָלָה  אִּי  מִּּׁשום  ֲהֵרי  ׁשֶּלֹו,  ַהּׂשֵכֶל  ֵמַהׁשְעַָרת 

ּתֹוצָָאה ׁשֶל ּבְלִּי ּגְבול, ׁשֶּזֶה עִּנְיַּן ַהּׂשְִמָחה... 

מובָן,  ַהּׂשֵכֶל.  ֵמַהׁשְעַָרת  ַהּנַעֲלֶה  עִּנְיָּן  הִּיא  ֲאמִּיּתִית  לְׂשְִמָחה  ׁשֶַהּסִּיּבָה  הוְסּבַר 
ּבְַקּבָלַת  ְמקֹוָרּה  לְִּהיֹות  צִָריְך  ּבְׂשְִמָחה  עֲבֹוַדת ה'  ֵמֵאלָיו ׁשֶּכְֵדי ׁשֶּתְִהיֶה  ֵאיפֹוא, 
עֹול, ׁשֶּכֵן ּכֲַאׁשֶר ָהעֲבֹוָדה נֹובַעַת ֵמֲהבָנָתֹו וְַהּׂשָגָתֹו ֲהֵרי הִּיא עִּנְיַּן מוגְּבָל, וְֵאין 
ֶאפְׁשָרות ׁשֶּתִיוָּוצֵר עַל יָָּדּה ׂשְִמָחה ֲאמִּיּתִית, ּבִּלְּתִי מוגְּבֶלֶת. ַאְך ּכֲַאׁשֶר ָהעֲבֹוָדה 
ְמבֵַּטל   - מוגְּבָל  עַצְמֹו  ׁשֶהוא  ָהָאָדם,  ֵמַהּׂשָגַת  לְַמעְלָה  עֹול,  מִַּּקּבָלַת  נֹובַעַת 
יום מִּצְוֹותָיו, יִתְּבַָרְך, ׁשֲֶהֵרי  הוא ֶאת עַצְמֹו ּבְכְָך ומִּתְַחּבֵר ֶאל הקב"ה עַל יְֵדי קִּ
ֲהֵרי,   - מוגְּבָל  ּבִּלְּתִי  ֲהֵרי  יִתְּבַָרְך,  וְהוא,  וְהִּתְַחּבְרות,  צַוְוּתָא  מִּּלְׁשֹון:  "מִּצְוָּוה" 
אִּם ּכֵן, עַל יְֵדי ּכְָך ׁשֶהוא מִּתְַחּבֵר ֶאל ַהּבִּלְּתִי מוגְּבָל, ַמׁשְּפִּיעַ עָלָיו ַהָדבָר ׁשֶיֵצֵא 

ֵמַהגְּבָלֹותָיו, וְזֶה ֲהֵרי ֲאמִּיּתִיות עִּנְיַּן ַהּׂשְִמָחה".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, 'ליקוטי שיחות' חלק ב', חג הסוכות(

ניתן	להסברה,	 ההתמסרות	אל	מה	שמעל	ומעבר,	אל	מה	שאי	אפשר	להכיל	ובלתי	

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.

שלי',	 'בגודל	 עדיין	 היא	 וקולט,	 מבין	 שאני	 מה	 על	 מבוססת	 שלי	 ה'	 עבודת	 עוד	 כל	

וכמעט	שאיננה	מצליחה	להפתיע	אותי.	אבל	ההתבטלות	אל	מה	שמעלי,	מחברת	אותי	

לעוצמות	אחרות,	זה	כל	כך	עצום	ואדיר	-	והנפש	מופתעת	ומתמלאת	בשמחה.	

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	

האגו	שלי	אך	מצד	שני	מקבל	זהות	גדולה	לאין	ערוך,	אני	חלק	מהעוצמה	האין	סופית	

של	המלך.	העוצמה	הזו	ממלאת	את	הנפש,	ומעניקה	חיות	ושמחה	מסוג	חדש.	שמחה	

שמרימה	אותנו	מעל	הקטנוניות	של	החיים,	ונותנת	דחיפה	לכל	מעשינו.	

מוצגות	שתי	 בסיפור	 והתם".	 "החכם	 נחמן	מברסלב,	בשם	 ר'	 סיפור	שלם	של	 לקוח	מתוך	 זה	 קטע	

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 מתוקן 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 
]סוכר[  וצוקיר  דבש  של  מנעל  כמה  הזה!  המנעל  מתוק  כמה  הזה!  המנעל  ונפלא  יפה  כמה 
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"	?	
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כשצעירים,	 	– צריך	 "לאכול	

ולהיות	 ישנים	בקבר,	 	– לישון	

עצובים	-	לעולם	לא!	

)רבי	מנחם	מענדל	מקוצק(

ומתקשרים	עם	הסביבה,	אבל	 פועלים	 כן	 ויש	אנשים,	שגם	 הריי"צ.	 דיבר	הרבי	 עליה	

ועל	התגובה	 מתמקדים	במעשה	עצמו,	בלי	לחשוב	כל	הזמן	על	הופעתם	החיצונית	

וסיפוק	 לשמחה	 להגיע	 שביכולתו	 ה'עניו',	 לטיפוס	 משתייכים	 הללו	 האנשים	 שיקבלו.	

אמיתי.

תרגיל: מצא	2	דוגמאות	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:

"עִּנְיָּנָּה ׁשֶל ׂשְִמָחה הוא - הִּׁשְּתְַחְררות ֵמַהגְּבָלֹות. לְפִּיכְָך ָאנו רֹואִּים ּכִּי ּכְׁשֶָהָאָדם 
יַדת וְַהגְּבָלַת ׂשִכְלֹו.  ׁשָרוי ּבְׂשְִמָחה ֲאמִּיּתִית הוא עֹוׂשֶה ְדבִָרים ׁשֵֶהם לְַמעְלָה מְִּּמדִּ
ׁשֶּכֵן  ׁשֶּלֹו,  ַהַהגְּבָלֹות  מִּן  ַהּנַעֲלֶה  ָדבָר  הִּיא  ַהּׂשְִמָחה  ֶאת  ַהְמבִּיָאה  ַהּסִּיּבָה  ַאף 
ּכְלָל הוא ׁשֶּכָל ְמסובָב )ּתֹוצָָאה( הוא ּבְמִּיָדה יֲַּחסִּית לַּסִּיּבָה, וֵמַאַחר ׁשֶַהּתֹוצָָאה 
הוא  ַהּׂשְִמָחה  ּגֹוֵרם  ׁשֶּגַם  הֹוכָָחה  ַהָדבָר  ְמׁשֵַּמׁש  ֵמַהגְּבָלֹות,  נַעֲלֵית  ַהּׂשְִמָחה,   -
ָדבָר ַהּנַעֲלֶה ֵמַהגְּבָלֹות. ּכְלֹוַמר ּכְׁשֶזֹוכֶה לְָדבָר ׁשֶֹּלא צִּיּפָה לֹו ּכְלָל, וְהוא נַעֲלֶה 
ּגַם  ּבֹו  מִּתְעֹוֶרֶרת   - לֹו  ׁשֶּזָכָה  ַהַהגְּבָלָה  אִּי  מִּּׁשום  ֲהֵרי  ׁשֶּלֹו,  ַהּׂשֵכֶל  ֵמַהׁשְעַָרת 

ּתֹוצָָאה ׁשֶל ּבְלִּי ּגְבול, ׁשֶּזֶה עִּנְיַּן ַהּׂשְִמָחה... 

מובָן,  ַהּׂשֵכֶל.  ֵמַהׁשְעַָרת  ַהּנַעֲלֶה  עִּנְיָּן  הִּיא  ֲאמִּיּתִית  לְׂשְִמָחה  ׁשֶַהּסִּיּבָה  הוְסּבַר 
ּבְַקּבָלַת  ְמקֹוָרּה  לְִּהיֹות  צִָריְך  ּבְׂשְִמָחה  עֲבֹוַדת ה'  ֵמֵאלָיו ׁשֶּכְֵדי ׁשֶּתְִהיֶה  ֵאיפֹוא, 
עֹול, ׁשֶּכֵן ּכֲַאׁשֶר ָהעֲבֹוָדה נֹובַעַת ֵמֲהבָנָתֹו וְַהּׂשָגָתֹו ֲהֵרי הִּיא עִּנְיַּן מוגְּבָל, וְֵאין 
ֶאפְׁשָרות ׁשֶּתִיוָּוצֵר עַל יָָּדּה ׂשְִמָחה ֲאמִּיּתִית, ּבִּלְּתִי מוגְּבֶלֶת. ַאְך ּכֲַאׁשֶר ָהעֲבֹוָדה 
ְמבֵַּטל   - מוגְּבָל  עַצְמֹו  ׁשֶהוא  ָהָאָדם,  ֵמַהּׂשָגַת  לְַמעְלָה  עֹול,  מִַּּקּבָלַת  נֹובַעַת 
יום מִּצְוֹותָיו, יִתְּבַָרְך, ׁשֲֶהֵרי  הוא ֶאת עַצְמֹו ּבְכְָך ומִּתְַחּבֵר ֶאל הקב"ה עַל יְֵדי קִּ
ֲהֵרי,   - מוגְּבָל  ּבִּלְּתִי  ֲהֵרי  יִתְּבַָרְך,  וְהוא,  וְהִּתְַחּבְרות,  צַוְוּתָא  מִּּלְׁשֹון:  "מִּצְוָּוה" 
אִּם ּכֵן, עַל יְֵדי ּכְָך ׁשֶהוא מִּתְַחּבֵר ֶאל ַהּבִּלְּתִי מוגְּבָל, ַמׁשְּפִּיעַ עָלָיו ַהָדבָר ׁשֶיֵצֵא 

ֵמַהגְּבָלֹותָיו, וְזֶה ֲהֵרי ֲאמִּיּתִיות עִּנְיַּן ַהּׂשְִמָחה".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, 'ליקוטי שיחות' חלק ב', חג הסוכות(

ניתן	להסברה,	 ההתמסרות	אל	מה	שמעל	ומעבר,	אל	מה	שאי	אפשר	להכיל	ובלתי	

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.

שלי',	 'בגודל	 עדיין	 היא	 וקולט,	 מבין	 שאני	 מה	 על	 מבוססת	 שלי	 ה'	 עבודת	 עוד	 כל	

וכמעט	שאיננה	מצליחה	להפתיע	אותי.	אבל	ההתבטלות	אל	מה	שמעלי,	מחברת	אותי	

לעוצמות	אחרות,	זה	כל	כך	עצום	ואדיר	-	והנפש	מופתעת	ומתמלאת	בשמחה.	

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	

האגו	שלי	אך	מצד	שני	מקבל	זהות	גדולה	לאין	ערוך,	אני	חלק	מהעוצמה	האין	סופית	

של	המלך.	העוצמה	הזו	ממלאת	את	הנפש,	ומעניקה	חיות	ושמחה	מסוג	חדש.	שמחה	

שמרימה	אותנו	מעל	הקטנוניות	של	החיים,	ונותנת	דחיפה	לכל	מעשינו.	

מוצגות	שתי	 בסיפור	 והתם".	 "החכם	 נחמן	מברסלב,	בשם	 ר'	 סיפור	שלם	של	 לקוח	מתוך	 זה	 קטע	

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 מתוקן 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 
]סוכר[  וצוקיר  דבש  של  מנעל  כמה  הזה!  המנעל  מתוק  כמה  הזה!  המנעל  ונפלא  יפה  כמה 
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"	?	
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פרק ג

לשמוח במשבר

ורוד.	לא	 דווקא	כשלומדים	על	השמחה,	כדאי	לקחת	בחשבון	שלא	כל	העולם	

תמיד	הולך	לנו	ולא	תמיד	קל.	אם	נדע	לשמוח	רק	במצבים	מושלמים,	כמעט	ולא	

נשמח	אף	פעם...

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

הנפש.

החלק	הראשון	יעסוק	בתגובה	אל	מול	קשיים	בחיים	)'צרות	הגוף'(	דרך	התבוננות	

בסיפורי	הגמרא	על	רבי	עקיבא	ועל	נחום	איש	גמזו.	

מכמה	 וחטאים,	 נפילות	 עם	 ובהתמודדות	 הנפש'	 ב'צרות	 יעסוק	 השני	 החלק	

כיוונים:

להיזהר	מהעצבות	אפילו	כשהיא	באה	מחרטה	על	עבירות. 		.1

כיצד	לא	להתייאש	ולהתעצב	מהמלחמה	עם	הרע. 		.2

מה	היא	הדרך	הנכונה	להתחרט	ולתקן	את	העבר. 		.3

כיצד	הלב	השבור	ושמחה	משלימים	זה	את	זה. 		.4

פריילעכער	-	יותר	שמח

באחת	ההתוועדויות,	בימי	האפילה	והמרירות	של	המשטר	הקומוניסטי	ברוסיה,	

סיפר	האדמו"ר	הריי"צ	מליובאוויטש	את	הסיפור	הבא:

לא	 אבל	 הנגינה,	 באומנות	 היתה	 ההם	 בימים	 ברוסיה	 הפרנסה	 מדרכי	 אחת	

בצורת	'קונצרט'	באולם,	דבר	הדורש	השקעה	מרובה	ביותר,	אלא	בצורה	הרבה	

יותר	פשוטה.

הופיע	בשכונת	 גדול	המימדים	שבידו,	 	– ה'קטרינקה'	 	– הנגינה	 כלי	 עם	 המנגן	

ידי	 מגורים,	נכנס	לחצר	בה	גרות	עשרות	משפחות	והפעיל	את	כלי	הזמר	על	

סיבוב	הידית.	לצלילי	המוזיקה	התקבץ	קהל	רב,	ושעה	ארוכה	האזינו	לצלילים.	

הקערה,	 אל	 ונחושת	 כסף	 מטבעות	 סביבו	 העומדים	 הטילו	 ה'הופעה',	 לאחר	

אשר	היתה	מוטלת	על	הקרקע,	איש	איש	כפי	נדבת	ליבו	וכפי	התפעלותו	והנאתו	

מצלילי	המוזיקה.

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(.

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'.

חמתו	של	המנגן	בערה	בו,	ובאמצע	הניגון	לא	התאפק	יותר,	פניו	האדימו,	הוא	

הניף	את	ידו	וכיבד	את	שולייתו	בסטירת	לחי	מצלצלת.

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,	

הוא	 ולהפסיק	באמצע.	מוכרח	 לעזוב	 יכול	 אינו	 הוא	 פריילעכער,	פריילעכער".	

להמשיך	ולשחק	את	תפקידו,	כי	הרי	לאן	ילך,	אין	לו	בית	ומשפחה,	אין	לו	מקום	

בעצם,	 חייו	 וכל	 דירתו,	 מקום	 משקהו,	 מאכלו,	 כי	 הוא	 יודע	 לו.	 ידאגו	 בו	 אחר	

תלויים	בעבודתו	זו.	וכך,	מושפל	ומיוסר,	כואב	ומעונה,	פגוע	ומבוייש,	עומד	הוא	

לחייך,	 עצמו	 את	 מאלץ	 הקצב,	 לפי	 כוחו	 בכל	 לתופף	 ממשיך	 משמרתו,	 על	

מכריז	בקול,	ומנסה	לשוות	לקריאותיו	התלהבות	שתגביר	את	השמחה	מסביב:	

"פריילעכער,	פריילעכער,	פריילעכער"...

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	הדבר	שמביע	את	מהותו	 שונה.	ההכאה	בתוף	להגביר	את	השמחה,	 היא	

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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