
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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כשהגיעו	האחים	הגאונים,	רבי	

ורבי	 מניקלשבורג	 שמלקה	

המגיד	 אל	 מקוריץ,	 פנחס	

כיצד	 אותו,	 שאלו	 ממזריטש,	

אפשר	לקיים	את	מאמר	חז"ל:	

"חייב	אדם	לברך	על	הרעה,	

הטובה".	 על	 שמברך	 כשם	

לרבי	 המגיד	 אותם	 שלח	

זושא	מאניפולי,	שהיה	מלומד	

לר'	 הגיעו	 כאשר	 בייסורים.	

כיצד	 "למדנו,	 ביקשו:	 זושא,	

ביסורים"?	 לשמוח	 אפשר	

השיב	ר'	זושא	בתמיהה:	"מניין	

לי	לדעת,	הרי	מעולם	לא	היו	

ייסורים!"

1. 'צרות הגוף'
לא	קל	להתמודד	עם	צרות.	לא	קל	בכלל.	אבל,	לצערנו,	לכל	אחד	יש	את	ה'חבילה'	

המפתח	 להתמודד.	 צריך	 הוא	 איתם	 הקטנים	 או	 הגדולים	 יום	 היום	 קשיי	 ואת	 שלו,	

להתמודדות	הזאת	נעוץ	במבט	שאיתו	אנחנו	הולכים.	תורת	החסידות	מלמדת	אותנו	

כיצד	לשאת	מבט	פנימי	שיעזור	וישנה	לנו	את	ההתמודדות	הזו.

זו,	 גם	 איש	 ונחום	 עקיבא	 רבי	 על	 הסיפורים	המפורסמים	 בשני	 בעיון	 ייפתח	 לימודינו	

לאור	ביאורו	של	הרבי	מליובאוויטש.	

א.	תלמוד	בבלי	מסכת	ברכות	)ס,	ב(:

ַמאי "ַחיָּיב לְבֵָרְך עַל ָהָרעָה ּכְׁשֵם ׁשְֶּמבֵָרְך 
נִּצְְרכָה  ֹלא  ָרבָא:  ֲאַמר  ַהּטֹובָה"?...  עַל 
ֶאּלָא לְַקּבֹולִּינְהו ּבְׂשְִמָחה... ָאַמר ַרב הונָא 
ָאַמר ַרב מִּּׁשום ַרּבִּי ֵמאִּיר, וְכֵן ּתָּנָא מִּּׁשְֵמיּה 
יבָא: לְעֹולָם יְֵהא ָאָדם ָרגִּיל לֹוַמר  ְדַרּבִּי עֲקִּ
ָהא,  ּכִּי  עָבֵיד'.  לְַטב  ַרֲחָמנָא  ְדעָבֵיד  'ּכָל 
יבָא ַדֲהוָּה ָקָאזֵיל ּבְאֹוְרָחא, ְמָטא  ְדַרּבִּי עֲקִּ
יֲָּהבִּי  לָא  אוׁשְּפִּיזָא,  ּבְעָא  ָמתָא,  לְַההִּיא 
לֵיּה. ֲאַמר: 'ּכָל ְדעָבֵיד ַרֲחָמנָא לְַטב'. ֲאזַל 
ובָת ּבְַדבְָרא, וְֲהוָּה ּבֲַהֵדיּה ּתְַרנְגֹולָא וֲַּחָמָרא 
ֲאתָא  לִּׁשְָרגָא,  ּכַבְיֵיּה  ִּיָקא  ז ֲאתָא  וׁשְָרגָא. 
ַאְריֵה  ֲאתָא  לְתְַרנְגֹולָא,  ָאכְלֵיּה  ׁשונָָרא 
ַרֲחָמנָא  ְדעָבֵיד  'ּכָל  ֲאַמר:  לֲַחָמָרא.  ָאכְלָא 
ׁשַבְיֵיּה  גַיְיָסא,  ֲאתָא  ּבְלֵילְיָּא  ּבֵיּה  לְַטב'. 
לְָמתָא. ֲאַמר לְהו: 'לָאו ָאְמִרי לְכו ּכָל ַמה 

ׁשֶעֹוׂשֶה ַהָּקדֹוׁש ּבָרוְך הוא ַהּכֹל לְטֹובָה'!

מהי	משמעות	דברי	המשנה:	"חייב	לברך	

הטובה"?...	 על	 שמברך	 כשם	 הרעה	 על	

זאת	 לקבל	 אלא	 נצרכה	 לא	 רבא:	 אמר	

רב	משום	 הונא	אמר	 רב	 בשמחה...	אמר	

רבי	מאיר,	וכן	שנו	משמו	של	רבי	עקיבא:	

מה	 'כל	 לומר	 רגיל	 אדם	 יהא	 לעולם	

כמו	 עושה'.	 הוא	 לטובה	 הקב"ה,	 שעושה	

המעשה	ברבי	עקיבא	שהיה	הולך	בדרך,	

הגיע	לעיר	אחת,	ביקש	מלון,	ולא	נתנו	לו.	

לטובה'.	 	- הקב"ה	 שעושה	 מה	 'כל	 אמר:	

וחמור	 תרנגול	 עמו	 והיו	 בשדה,	 ולן	 הלך	

וכבתה	את	הנר,	בא	חתול	 רוח	 ונר.	באה	

את	 ואכל	 אריה	 בא	 התרנגול,	 את	 ואכל	

	- הקב"ה	 שעושה	 מה	 'כל	 אמר:	 החמור.	

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(:

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:

ַדעֲבִּיד  בְֵרי חז"ל: א( "ּכָל  ּבְדִּ ּבִּיּטויִים ׁשֹונִּים  יֶׁשְנָם ׁשְנֵי  'ַהּכֹל לְטֹובָה'  "ּבְעִּנְיַּן 
ַרֲחָמנָא לְָטב עָבֵיד". ב( "ּגַם זֹו לְטֹובָה".

ּבִּלְׁשֹון  נֱֶאַמר  עָבֵיד'  ַדעֲבִּיד ַרֲחָמנָא לְָטב  'ּכָל  ַהּבִּיּטויִים הוא:  ּבֵין ׁשְנֵי  ַהֶהבְֵדל 
ּתְַרּגום )ֲאָרמִּית(, ו'ּגַם זֹו לְטֹובָה' ּבִּלְׁשֹון ַהּקֹוֶדש. לְׁשֹון ַהּקֹוֶדש הִּיא לָׁשֹון ְקדֹוׁשָה 
ובְרוָרה, ּכָל ָהעִּנְיָּנִּים ׁשֶּבִּלְׁשֹון ַהּקֹוֶדש ֵהם ּבְרוִרים, ופֵירוש ַהָדבָר ׁשֶּנְִּרֶאה ּבְבֵירור 
ׁשֶַהּכֹל לְטֹובָה. 'ּכָל ַדעֲבִּיד ַרֲחָמנָא לְָטב עָבֵיד', ׁשֶּנֱֶאַמר ּבִּלְׁשֹון ַהּתְַרּגום, ַאף ׁשֶּגַם 

ּכָאן 'לְָטב עָבֵיד' - ֵאין ַהָדבָר נְִּרֶאה ּכָל ּכְָך ּבָרור.

וְֶאת  ֲחמֹורֹו  ֶאת  אִּיּבֵד  וְצַעַר. הוא  ֶהפְֵסד  ָדבָר,  לֲַאמִּיּתֹו ׁשֶל  ָהיָּה,  יבָא  עֲקִּ לְַרּבִּי 
ַהְדבִָרים  ַאְך  טֹובָה,  לְׁשֵם  ָהיָּה  זֶה  ּבְׂשֶָדה. ּכָל  וְלָן  ּבֲַחׁשֵכָה  ָהיָּה ׁשָרוי  ּתְַרנְּגֹולֹו, 

ַעְצָמם ָהיו ׁשֶל צַעַר.

לְנָחום אִּיׁש ּגַם זֹו ֹלא ָהיָּה מִּּלְכַּתְחִּילָה ּכָל נֵזֶק. וְַאְדַרּבָא: אִּיּלו ָהיָּה ֵמבִּיא ֲאבָנִּים 
ָהיָּה צַעַר,  יבָא  יְֵדי ַהֶּמלְֶך... לְַרּבִּי עֲקִּ טֹובֹות - מִּי יֹוֵדעַ אִּם ָהיו מִּתְַקּבְלֹות עַל 
ֶאּלָא ׁשֶּבְֶאְמצָעותֹו נִּיצַל מִּצַעַר ּגָדֹול יֹותֵר, וְאִּיּלו לְנָחום אִּיׁש ּגַם זֹו ָהיָּה ַהָדבָר 

עַצְמֹו טֹוב.

זֶה, ֵאיפֹוא, ַהיִתְרֹון ׁשֶּבַּבִּיּטוי 'ּגַם זֹו לְטֹובָה' עַל ַהּבִּיּטוי 'ּכָל ַדעֲבִּיד ַרֲחָמנָא לְָטב 
עָבֵיד'. ַמׁשְָמעות 'ּגַם זֹו לְטֹובָה' הִּיא: זֹו - ָדבָר זֶה עַצְמֹו - לְטֹובָה. ֵאין זֶה ַרק 
לְׁשֵם טֹוב, ּכִּי אִּם ּבְעַצְמֹו טֹוב. ֶאּלָא ׁשֶּתְחִּילָה ָהיָּה ֶהעְלֵם, ָהעֵינַיים ָהיו עֲצומֹות, 
וְָהיָּה נְִּדֶמה ׁשֶּזֶה נֵזֶק וְצַעַר, וְאִּיּלו ּכְׁשֶָּסר ַהֶהעְלֵם מִּתְּבֵָרר ׁשֶּמִּלְכַּתְחִּילָה ָהיָּה זֶה 

טֹוב.

יבָא ָהיָּה  יבָא )ראה חגיגה יב.(. ּכְלֹוַמר: ַרּבִּי עֲקִּ נַחום אִּיׁש ּגַם זֹו ָהיָּה ַרּבֹו ׁשֶל ַרּבִּי עֲקִּ
ּבְדֹור ְמאוָחר יֹותֵר מִּּׁשֶל נַחום אִּיׁש ּגַם זֹו, דֹור ּבֹו ָהיָּה חֹושְֶך ַהּגָלות ּגָדֹול יֹותֵר 
)ׁשֲֶהֵרי ּבְכָל דֹור ּגַָדל ַהחֹׁשְֶך(. ּבְדֹורֹו ֹלא ָהיְתָה, ֵאיפֹוא, ָהֶאפְׁשָרות לְִּראֹות ּבְגָלוי 

ׁשֶּכָל ָדבָר הוא ּבְעַצְמֹו טֹוב...

ולמה	קראו	לו	'נחום	איש	גם	זו'?	שכל	דבר	

שהיה	מזדמן	לו	אמר	'גם	זו	לטובה'.	פעם	

לבית	 מתנה	 לשלוח	 ישראל	 רצו	 אחת	

איש	 נחום	 ילך	 ילך?	 מי	 אמרו:	 הקיסר,	

בידו	 שלחו	 הוא.	 בניסים	 שמלומד	 זו,	 גם	

ומרגליות.	 טובות	 באבנים	 מלאה	 תיבה	

אותם	 קמו	 בלילה	 אחת.	 בדירה	 ולן	 הלך	

אותה	 ומילאו	 התיבה	 את	 לקחו	 הדיירים,	

אמר:	 זאת,	 ראה	 כאשר	 )למחר	 בעפר.	

]פתחו	 זו	לטובה'(.	כאשר	הגיע	לשם,	 'גם	

את	התיבה,	ראו	שהיא	מלאה	עפר[,	רצה	

ישראל.	 שליחי	 כל	 את	 להרוג	 המלך	

זו	 'גם	 ]אמר:	 אמר:	צוחקים	עלי	היהודים!	

לטובה'[.	בא	אליהו,	נדמה	לו	כאחד	מהם,	

עפר	 מאותו	 הוא	 זה	 עפר	 שמא	 לו:	 אמר	

ְדכָל  זֹו?  ּגַם  אִּיׁש  נַחום  לֵיּה  ָקרו  וְַאַּמאי 
זֹו  'ּגם  ָאַמר  לֵיּה  ָסלְָקא  ַדֲהוָּה  מִּיּלְתָא 
ִּיְמנָא ֲחָדא ּבָעו לְׁשַדוֵרי יִׂשְָרֵאל  לְטֹובָה'. ז
ִּיל  ִּיל? יֵיז דֹורֹון לְבֵי ֵקיָסר, ָאְמרו: ַמאן יֵיז
הוא.  ּבְנִּיסִּין  ְמלוָמד  דִּ זֹו,  ּגַם  אִּיׁש  נַחום 
ׁשְַדרו ּבִּיֵדיּה ְמֹלא סִּיפְָטא ַדֲאבָנִּים טֹובֹות 
יָרא. ּבְלֵילְיָּא  וַמְרּגָלִּיֹות. ֲאזַל, ּבַת ּבְַההוא דִּ
לְסִּיפְֵטיּה  וְׁשְָקלִּינְהו  דיֹוָרֵאי,  ָהנְָך  ָקמו 
ָאַמר:  ָחזַנְהו  ּכִּי  )לְָמָחר  עַפְָרא.  וְמלונְהו 
]ׁשְִרינְהו  ָהתָם  ָמָטא  ּכִּי  לְטֹובָה(.  זֹו  ּגַם 
ְמלו עַפְָרא[ ּבְעָא ַמלְּכָא  לְסִּיפְָטא, ָחזַנְהו דִּ
ְמַחיְיכו  ָקא  ֲאַמר:  ּלְכוּלְהו.  לְמְִּקטִּלִּינְהו 
ֲאתָא  לטובה'[.  זֹו  'גם  ]ָאַמר:  יְהוָדֵאי!  ּבִּי 
ֵאלִּיָּהו, ֲאַדֵמי לֵיּה ּכְַחד מִּיּנַיְיהו, ֲאַמר לֵיּה: 
לְָמא ָהא עַפְָרא ֵמעַפְָרא ְדַאבְָרָהם ֲאבוהֹון  דִּ

היה	 שכאשר	 הוא,	 אביהם	 אברהם	 של	

וכשהיה	 חרבות,	 נעשה	 היה	 עפר	 זורק	

שכתוב:	 כמו	 חיצים,	 נעשים	 היו	 קש	 זורק	

"יתן	כעפר	חרבו	כקש	נדף	קשתו"	)ישעיהו	

מ"א(.	היתה	מדינה	אחת	שלא	יכלו	לכבוש	

אותה,	בדקו	מן	העפר	הזה	וכבשוה.	נכנסו	

אבנים	 תיבתו	 את	 ומלאו	 האוצרות	 לבית	

גדול.	 בכבוד	 ושלחוהו	 ומרגליות,	 טובות	

אמרו	 בית,	 באותו	 שוב	 ללון	 באו	 כאשר	

לו:	מה	הבאת	בידך	שעשו	לך	כבוד	גדול	

מכאן	 שלקחתי	 מה	 להם:	 אמר	 כזה?	

והביאוהו	 דירתם	 הבאתי	לשם.	שברו	את	

לו:	עפר	 לבית	המלך,	אמרו	 )את	העפר(	

זה	שבא	לכאן	משלנו	הוא.	בדקו	אותו,	ולא	

הדיירים	 את	 והרגו	 ניסי(,	 )כוח	 בו	 מצאו	

ההם.

ַסיְיפֵיּה,  ָהוו  ֲהוָּה ׁשֵָדי עַפְָרא -  ְדכִּי  הוא, 
כְתִיב "יִּתֵן ּכֶעָפָר ַחְרּבֹו  ּגִּילֵי - ָהוו ּגִּיֵרי, דִּ
ינָתָא ְדלָא  ּכְַקׁש נִָּדף ַקׁשְּתֹו". ָהוְיָּא ֲחָדא ְמדִּ
וכְבָׁשוָה,  מִּיּנֵיּה  ּבְַדקו  לְמִּיכְּבְשָּה,  ָמצו 
עַיְילו לְבֵי גְנָזֵיּה, וְמלוהו לְסִּיפְֵטיּה ֲאבָנִּים 
ַרּבָה.  ּבִּיָקָרא  וְׁשְָדרוהו  וַמְרּגָלִּיֹות  טֹובֹות 
לֵיּה:  ָאְמרו  ְדיֹוָרא.  ּבְַההוא  ּבָיְתו  ָאתו  ּכִּי 
י לְָך יְָקָרא ּכוּלֵי  ַמאי ַאיְיתִית ּבֲַהָדְך ַדעֲבָדִּ
ַהאי? ֲאַמר לְהו: ַמאי ְדשְָקלִּי ֵמָהכָא ַאְמֵטי 
לְבֵי  וְַאְמטִּינְהו  יַריְיהו  לְדִּ ָסתְרו  לְָהתָם. 
ְדַאיְיתִי  עַפְָרא  ַהאי  לֵיּה:  ָאְמרו  ַמלְּכָא, 
יַדן הוא, ּבְַדקוּה וְלָא ַאׁשְּכַחוּה,  ָהכָא - מִּדִּ

וְָקְטלִּינְהו לְָהנְָך ְדיֹוָרֵאי. 
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כשהגיעו	האחים	הגאונים,	רבי	

ורבי	 מניקלשבורג	 שמלקה	

המגיד	 אל	 מקוריץ,	 פנחס	

כיצד	 אותו,	 שאלו	 ממזריטש,	

אפשר	לקיים	את	מאמר	חז"ל:	

"חייב	אדם	לברך	על	הרעה,	

הטובה".	 על	 שמברך	 כשם	

לרבי	 המגיד	 אותם	 שלח	

זושא	מאניפולי,	שהיה	מלומד	

לר'	 הגיעו	 כאשר	 בייסורים.	

כיצד	 "למדנו,	 ביקשו:	 זושא,	

ביסורים"?	 לשמוח	 אפשר	

השיב	ר'	זושא	בתמיהה:	"מניין	

לי	לדעת,	הרי	מעולם	לא	היו	

ייסורים!"

1. 'צרות הגוף'
לא	קל	להתמודד	עם	צרות.	לא	קל	בכלל.	אבל,	לצערנו,	לכל	אחד	יש	את	ה'חבילה'	

המפתח	 להתמודד.	 צריך	 הוא	 איתם	 הקטנים	 או	 הגדולים	 יום	 היום	 קשיי	 ואת	 שלו,	

להתמודדות	הזאת	נעוץ	במבט	שאיתו	אנחנו	הולכים.	תורת	החסידות	מלמדת	אותנו	

כיצד	לשאת	מבט	פנימי	שיעזור	וישנה	לנו	את	ההתמודדות	הזו.

זו,	 גם	 איש	 ונחום	 עקיבא	 רבי	 על	 הסיפורים	המפורסמים	 בשני	 בעיון	 ייפתח	 לימודינו	

לאור	ביאורו	של	הרבי	מליובאוויטש.	

א.	תלמוד	בבלי	מסכת	ברכות	)ס,	ב(:

ַמאי "ַחיָּיב לְבֵָרְך עַל ָהָרעָה ּכְׁשֵם ׁשְֶּמבֵָרְך 
נִּצְְרכָה  ֹלא  ָרבָא:  ֲאַמר  ַהּטֹובָה"?...  עַל 
ֶאּלָא לְַקּבֹולִּינְהו ּבְׂשְִמָחה... ָאַמר ַרב הונָא 
ָאַמר ַרב מִּּׁשום ַרּבִּי ֵמאִּיר, וְכֵן ּתָּנָא מִּּׁשְֵמיּה 
יבָא: לְעֹולָם יְֵהא ָאָדם ָרגִּיל לֹוַמר  ְדַרּבִּי עֲקִּ
ָהא,  ּכִּי  עָבֵיד'.  לְַטב  ַרֲחָמנָא  ְדעָבֵיד  'ּכָל 
יבָא ַדֲהוָּה ָקָאזֵיל ּבְאֹוְרָחא, ְמָטא  ְדַרּבִּי עֲקִּ
יֲָּהבִּי  לָא  אוׁשְּפִּיזָא,  ּבְעָא  ָמתָא,  לְַההִּיא 
לֵיּה. ֲאַמר: 'ּכָל ְדעָבֵיד ַרֲחָמנָא לְַטב'. ֲאזַל 
ובָת ּבְַדבְָרא, וְֲהוָּה ּבֲַהֵדיּה ּתְַרנְגֹולָא וֲַּחָמָרא 
ֲאתָא  לִּׁשְָרגָא,  ּכַבְיֵיּה  ִּיָקא  ז ֲאתָא  וׁשְָרגָא. 
ַאְריֵה  ֲאתָא  לְתְַרנְגֹולָא,  ָאכְלֵיּה  ׁשונָָרא 
ַרֲחָמנָא  ְדעָבֵיד  'ּכָל  ֲאַמר:  לֲַחָמָרא.  ָאכְלָא 
ׁשַבְיֵיּה  גַיְיָסא,  ֲאתָא  ּבְלֵילְיָּא  ּבֵיּה  לְַטב'. 
לְָמתָא. ֲאַמר לְהו: 'לָאו ָאְמִרי לְכו ּכָל ַמה 

ׁשֶעֹוׂשֶה ַהָּקדֹוׁש ּבָרוְך הוא ַהּכֹל לְטֹובָה'!

מהי	משמעות	דברי	המשנה:	"חייב	לברך	

הטובה"?...	 על	 שמברך	 כשם	 הרעה	 על	

זאת	 לקבל	 אלא	 נצרכה	 לא	 רבא:	 אמר	

רב	משום	 הונא	אמר	 רב	 בשמחה...	אמר	

רבי	מאיר,	וכן	שנו	משמו	של	רבי	עקיבא:	

מה	 'כל	 לומר	 רגיל	 אדם	 יהא	 לעולם	

כמו	 עושה'.	 הוא	 לטובה	 הקב"ה,	 שעושה	

המעשה	ברבי	עקיבא	שהיה	הולך	בדרך,	

הגיע	לעיר	אחת,	ביקש	מלון,	ולא	נתנו	לו.	

לטובה'.	 	- הקב"ה	 שעושה	 מה	 'כל	 אמר:	

וחמור	 תרנגול	 עמו	 והיו	 בשדה,	 ולן	 הלך	

וכבתה	את	הנר,	בא	חתול	 רוח	 ונר.	באה	

את	 ואכל	 אריה	 בא	 התרנגול,	 את	 ואכל	

	- הקב"ה	 שעושה	 מה	 'כל	 אמר:	 החמור.	

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(:

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:

ַדעֲבִּיד  בְֵרי חז"ל: א( "ּכָל  ּבְדִּ ּבִּיּטויִים ׁשֹונִּים  יֶׁשְנָם ׁשְנֵי  'ַהּכֹל לְטֹובָה'  "ּבְעִּנְיַּן 
ַרֲחָמנָא לְָטב עָבֵיד". ב( "ּגַם זֹו לְטֹובָה".

ּבִּלְׁשֹון  נֱֶאַמר  עָבֵיד'  ַדעֲבִּיד ַרֲחָמנָא לְָטב  'ּכָל  ַהּבִּיּטויִים הוא:  ּבֵין ׁשְנֵי  ַהֶהבְֵדל 
ּתְַרּגום )ֲאָרמִּית(, ו'ּגַם זֹו לְטֹובָה' ּבִּלְׁשֹון ַהּקֹוֶדש. לְׁשֹון ַהּקֹוֶדש הִּיא לָׁשֹון ְקדֹוׁשָה 
ובְרוָרה, ּכָל ָהעִּנְיָּנִּים ׁשֶּבִּלְׁשֹון ַהּקֹוֶדש ֵהם ּבְרוִרים, ופֵירוש ַהָדבָר ׁשֶּנְִּרֶאה ּבְבֵירור 
ׁשֶַהּכֹל לְטֹובָה. 'ּכָל ַדעֲבִּיד ַרֲחָמנָא לְָטב עָבֵיד', ׁשֶּנֱֶאַמר ּבִּלְׁשֹון ַהּתְַרּגום, ַאף ׁשֶּגַם 

ּכָאן 'לְָטב עָבֵיד' - ֵאין ַהָדבָר נְִּרֶאה ּכָל ּכְָך ּבָרור.

וְֶאת  ֲחמֹורֹו  ֶאת  אִּיּבֵד  וְצַעַר. הוא  ֶהפְֵסד  ָדבָר,  לֲַאמִּיּתֹו ׁשֶל  ָהיָּה,  יבָא  עֲקִּ לְַרּבִּי 
ַהְדבִָרים  ַאְך  טֹובָה,  לְׁשֵם  ָהיָּה  זֶה  ּבְׂשֶָדה. ּכָל  וְלָן  ּבֲַחׁשֵכָה  ָהיָּה ׁשָרוי  ּתְַרנְּגֹולֹו, 

ַעְצָמם ָהיו ׁשֶל צַעַר.

לְנָחום אִּיׁש ּגַם זֹו ֹלא ָהיָּה מִּּלְכַּתְחִּילָה ּכָל נֵזֶק. וְַאְדַרּבָא: אִּיּלו ָהיָּה ֵמבִּיא ֲאבָנִּים 
ָהיָּה צַעַר,  יבָא  יְֵדי ַהֶּמלְֶך... לְַרּבִּי עֲקִּ טֹובֹות - מִּי יֹוֵדעַ אִּם ָהיו מִּתְַקּבְלֹות עַל 
ֶאּלָא ׁשֶּבְֶאְמצָעותֹו נִּיצַל מִּצַעַר ּגָדֹול יֹותֵר, וְאִּיּלו לְנָחום אִּיׁש ּגַם זֹו ָהיָּה ַהָדבָר 

עַצְמֹו טֹוב.

זֶה, ֵאיפֹוא, ַהיִתְרֹון ׁשֶּבַּבִּיּטוי 'ּגַם זֹו לְטֹובָה' עַל ַהּבִּיּטוי 'ּכָל ַדעֲבִּיד ַרֲחָמנָא לְָטב 
עָבֵיד'. ַמׁשְָמעות 'ּגַם זֹו לְטֹובָה' הִּיא: זֹו - ָדבָר זֶה עַצְמֹו - לְטֹובָה. ֵאין זֶה ַרק 
לְׁשֵם טֹוב, ּכִּי אִּם ּבְעַצְמֹו טֹוב. ֶאּלָא ׁשֶּתְחִּילָה ָהיָּה ֶהעְלֵם, ָהעֵינַיים ָהיו עֲצומֹות, 
וְָהיָּה נְִּדֶמה ׁשֶּזֶה נֵזֶק וְצַעַר, וְאִּיּלו ּכְׁשֶָּסר ַהֶהעְלֵם מִּתְּבֵָרר ׁשֶּמִּלְכַּתְחִּילָה ָהיָּה זֶה 

טֹוב.

יבָא ָהיָּה  יבָא )ראה חגיגה יב.(. ּכְלֹוַמר: ַרּבִּי עֲקִּ נַחום אִּיׁש ּגַם זֹו ָהיָּה ַרּבֹו ׁשֶל ַרּבִּי עֲקִּ
ּבְדֹור ְמאוָחר יֹותֵר מִּּׁשֶל נַחום אִּיׁש ּגַם זֹו, דֹור ּבֹו ָהיָּה חֹושְֶך ַהּגָלות ּגָדֹול יֹותֵר 
)ׁשֲֶהֵרי ּבְכָל דֹור ּגַָדל ַהחֹׁשְֶך(. ּבְדֹורֹו ֹלא ָהיְתָה, ֵאיפֹוא, ָהֶאפְׁשָרות לְִּראֹות ּבְגָלוי 

ׁשֶּכָל ָדבָר הוא ּבְעַצְמֹו טֹוב...

ולמה	קראו	לו	'נחום	איש	גם	זו'?	שכל	דבר	

שהיה	מזדמן	לו	אמר	'גם	זו	לטובה'.	פעם	

לבית	 מתנה	 לשלוח	 ישראל	 רצו	 אחת	

איש	 נחום	 ילך	 ילך?	 מי	 אמרו:	 הקיסר,	

בידו	 שלחו	 הוא.	 בניסים	 שמלומד	 זו,	 גם	

ומרגליות.	 טובות	 באבנים	 מלאה	 תיבה	

אותם	 קמו	 בלילה	 אחת.	 בדירה	 ולן	 הלך	

אותה	 ומילאו	 התיבה	 את	 לקחו	 הדיירים,	

אמר:	 זאת,	 ראה	 כאשר	 )למחר	 בעפר.	

]פתחו	 זו	לטובה'(.	כאשר	הגיע	לשם,	 'גם	

את	התיבה,	ראו	שהיא	מלאה	עפר[,	רצה	

ישראל.	 שליחי	 כל	 את	 להרוג	 המלך	

זו	 'גם	 ]אמר:	 אמר:	צוחקים	עלי	היהודים!	

לטובה'[.	בא	אליהו,	נדמה	לו	כאחד	מהם,	

עפר	 מאותו	 הוא	 זה	 עפר	 שמא	 לו:	 אמר	

ְדכָל  זֹו?  ּגַם  אִּיׁש  נַחום  לֵיּה  ָקרו  וְַאַּמאי 
זֹו  'ּגם  ָאַמר  לֵיּה  ָסלְָקא  ַדֲהוָּה  מִּיּלְתָא 
ִּיְמנָא ֲחָדא ּבָעו לְׁשַדוֵרי יִׂשְָרֵאל  לְטֹובָה'. ז
ִּיל  ִּיל? יֵיז דֹורֹון לְבֵי ֵקיָסר, ָאְמרו: ַמאן יֵיז
הוא.  ּבְנִּיסִּין  ְמלוָמד  דִּ זֹו,  ּגַם  אִּיׁש  נַחום 
ׁשְַדרו ּבִּיֵדיּה ְמֹלא סִּיפְָטא ַדֲאבָנִּים טֹובֹות 
יָרא. ּבְלֵילְיָּא  וַמְרּגָלִּיֹות. ֲאזַל, ּבַת ּבְַההוא דִּ
לְסִּיפְֵטיּה  וְׁשְָקלִּינְהו  דיֹוָרֵאי,  ָהנְָך  ָקמו 
ָאַמר:  ָחזַנְהו  ּכִּי  )לְָמָחר  עַפְָרא.  וְמלונְהו 
]ׁשְִרינְהו  ָהתָם  ָמָטא  ּכִּי  לְטֹובָה(.  זֹו  ּגַם 
ְמלו עַפְָרא[ ּבְעָא ַמלְּכָא  לְסִּיפְָטא, ָחזַנְהו דִּ
ְמַחיְיכו  ָקא  ֲאַמר:  ּלְכוּלְהו.  לְמְִּקטִּלִּינְהו 
ֲאתָא  לטובה'[.  זֹו  'גם  ]ָאַמר:  יְהוָדֵאי!  ּבִּי 
ֵאלִּיָּהו, ֲאַדֵמי לֵיּה ּכְַחד מִּיּנַיְיהו, ֲאַמר לֵיּה: 
לְָמא ָהא עַפְָרא ֵמעַפְָרא ְדַאבְָרָהם ֲאבוהֹון  דִּ

היה	 שכאשר	 הוא,	 אביהם	 אברהם	 של	

וכשהיה	 חרבות,	 נעשה	 היה	 עפר	 זורק	

שכתוב:	 כמו	 חיצים,	 נעשים	 היו	 קש	 זורק	

"יתן	כעפר	חרבו	כקש	נדף	קשתו"	)ישעיהו	

מ"א(.	היתה	מדינה	אחת	שלא	יכלו	לכבוש	

אותה,	בדקו	מן	העפר	הזה	וכבשוה.	נכנסו	

אבנים	 תיבתו	 את	 ומלאו	 האוצרות	 לבית	

גדול.	 בכבוד	 ושלחוהו	 ומרגליות,	 טובות	

אמרו	 בית,	 באותו	 שוב	 ללון	 באו	 כאשר	

לו:	מה	הבאת	בידך	שעשו	לך	כבוד	גדול	

מכאן	 שלקחתי	 מה	 להם:	 אמר	 כזה?	

והביאוהו	 דירתם	 הבאתי	לשם.	שברו	את	

לו:	עפר	 לבית	המלך,	אמרו	 )את	העפר(	

זה	שבא	לכאן	משלנו	הוא.	בדקו	אותו,	ולא	

הדיירים	 את	 והרגו	 ניסי(,	 )כוח	 בו	 מצאו	

ההם.

ַסיְיפֵיּה,  ָהוו  ֲהוָּה ׁשֵָדי עַפְָרא -  ְדכִּי  הוא, 
כְתִיב "יִּתֵן ּכֶעָפָר ַחְרּבֹו  ּגִּילֵי - ָהוו ּגִּיֵרי, דִּ
ינָתָא ְדלָא  ּכְַקׁש נִָּדף ַקׁשְּתֹו". ָהוְיָּא ֲחָדא ְמדִּ
וכְבָׁשוָה,  מִּיּנֵיּה  ּבְַדקו  לְמִּיכְּבְשָּה,  ָמצו 
עַיְילו לְבֵי גְנָזֵיּה, וְמלוהו לְסִּיפְֵטיּה ֲאבָנִּים 
ַרּבָה.  ּבִּיָקָרא  וְׁשְָדרוהו  וַמְרּגָלִּיֹות  טֹובֹות 
לֵיּה:  ָאְמרו  ְדיֹוָרא.  ּבְַההוא  ּבָיְתו  ָאתו  ּכִּי 
י לְָך יְָקָרא ּכוּלֵי  ַמאי ַאיְיתִית ּבֲַהָדְך ַדעֲבָדִּ
ַהאי? ֲאַמר לְהו: ַמאי ְדשְָקלִּי ֵמָהכָא ַאְמֵטי 
לְבֵי  וְַאְמטִּינְהו  יַריְיהו  לְדִּ ָסתְרו  לְָהתָם. 
ְדַאיְיתִי  עַפְָרא  ַהאי  לֵיּה:  ָאְמרו  ַמלְּכָא, 
יַדן הוא, ּבְַדקוּה וְלָא ַאׁשְּכַחוּה,  ָהכָא - מִּדִּ

וְָקְטלִּינְהו לְָהנְָך ְדיֹוָרֵאי. 
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עשיר	 חסיד	 על	 מספרים	

וירד	 הגלגל	 עליו	 שהתהפך	

כילו	 שריפות	 נכסיו.	 מכל	

משלוחים	 מנכסיו,	 חלק	

טבעו,	 	– בים	 שעברו	 רבים	

עד	 והדרדר	 מצבו	 הלך	 וכך	

שנעשה	קבצן	עני.	פעם	אחת	

גילה	 ולפתע	 במקווה,	 היה	

שמישהו	גנב	לו	את	הבגדים.	

החסיד	 פצח	 לבכות,	 במקום	

הסובבים	 לשאלת	 בריקוד.	

החסיד:	 אמר	 לו,	 קרה	 מה	

ולא	 הגעתי	לתחתית	הגלגל,	

יכול	להיות	גרוע	יותר.	לכן	אני	

שמח,	מכאן	ואילך	יכול	להיות	

רק	יותר	טוב.

תציל	את	עצמך

רבי	מאיר	שלמה	ינובסקי,	רב	העיר	ניקולייב	וסבו	של	הרבי	מליובאוויטש,	חלה	

וכל	מי	שחלה	 ונוראה,	 איומה	 זו	היתה	מחלה	 באחד	הימים	במחלת	הטיפוס.	

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	

י"א:	 סימן	 הקודש	 איגרת	 את	 רם	 בקול	 לקרוא	 החל	 ידידו,	 שוכב	 בו	 	למקום	

"...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.	

לקרוא	 והחל	 בידו	 התניא	 מקום,	כשספר	 לאותו	 והגיע	 אשר	 ר'	 חזר	 למחרת,	

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	

"ר'	אשר,	אתה	היצלת	 ר'	אשר,	קרא	בהתרגשות:	 ידידו	 לחלוטין.	כשפגש	את	

ולימודך	שם,	מבלי	לדעת	אם	מישהו	שומע	בכלל	את	 אותי	ממוות.	קריאתך	

עוז	 בי	 והחדירו	 חדשים	 כוחות	 בי	 שנסכו	 הם	 והמאירים,	 החיים	 הקודש	 דברי	

ותקווה,	עד	שהתרוממתי	מכל	היסורים	והדכאונות	שאפפוני,	וגופי	התגבר	על	

המחלה"!	

עַּתָה ָאנו מִּתְָקְרבִּים ֶאל זְַמן ַהּגְאולָה, זְַמן ׁשֶל "וְאֹוֲהבָיו ּכְצֵאת ַהּׁשֶֶמׁש ּבִּגְבוָרתֹו" 
וְנְִּרֶאה ּבְגָלוי ּבְכָל ָדבָר ש"ּגַם זֹו  ּכְׁשֶַהָּקדֹוׁש ּבָרוְך הוא מֹוצִּיא ַחָּמה מִּּנְַרתִיָקּה, 

לְטֹובָה".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, 'ליקוטי שיחות' חלק ב' פרשת כי תבוא(

צורות	התמודדות	עם	המציאות.	 ביאורו	של	הרבי,	שני	הסיפורים	מעמידים	שתי	 לפי	

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.	

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?

המובאת	 לחסידיו,	 מלאדי	 זלמן	 שניאור	 רבי	 שכתב	 אגרת	 מתוך	 לקוח	 הבא	 הקטע	

יום,	 היום	 ולהתעצב	מקשיי	 ליפול	 זו	הוא	קורא	לחסידים	שלא	 בספר	התניא.	באגרת	

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".

"ובֵיאור ָהעִּנְיָּן הוא: ַרק ֱאמונָה ֲאמִּיּתִית ּבְיֹוצֵר ּבְֵראׁשִית, ְדַהיְינו ׁשֶַהּבְִריָאה יֵׁש 
]חכמת  נִּבְָרא  ָחכְָמתֹו ׁשֵֶאינָּה מוּשֶגֶת לְׂשום  וְהִּיא  ָחכְָמה',  ַהּנְִּקָרא 'ֵראׁשִית  ֵמַאיִן 
ה' היא ראשית ומקור הבריאה, ונקראת 'אין' מפני שאיננה מושגת[. ַהּבְִריָאה ַהּזֹאת הִּיא ּבְכָל 

עֵת וֶָּרגַע, ׁשֶּמִּתְַהוִים ּכֹל ַהּבְרואִּים יֵׁש ֵמַאיִן ֵמָחכְָמתֹו יִתְּבַָרְך ַהְמַחיֶה ֶאת ַהּכֹל. 
וֶָּרגַע  ֶרגַע  ּבְכָל  ֵמַאיִן  ֲהוָּויָּיתֹו  ּבְַדעְּתֹו  וִיצַיֵיר  ֲהבָנָתֹו  ּבְעֹוֶמק  ָהָאָדם  וכְׁשֶיִתְּבֹונֵן 
אֹו  וְמזֹונֵי  ַחיֵי  מִּּבָנֵי  יִּסוִרים  ׁשום  אֹו  לֹו,  ַרע  ּכִּי  ַדעְּתֹו  עַל  יַּעֲלֶה  ַהֵאיְך  ַמָּמׁש, 
ׁשְָאֵרי יִּסוִרין ּבָעֹולָם? ֲהֵרי ָה'ַאיִן' ׁשֶהִּיא ָחכְָמתֹו יִתְּבַָרְך, הוא ְמקֹור ַהַחיִים וְַהּטֹוב 
וְַהעֹונֶג... ַרק מִּּפְנֵי ׁשֵֶאינֹו מוׂשָג, לָכֵן נְִּדֶמה לֹו ַרע אֹו יִּסוִרים. ֲאבָל ּבֱֶאֶמת ֵאין ַרע 
יֹוֵרד מִּלְַמעְלָה וְַהּכֹל טֹוב, ַרק ׁשֵֶאינֹו מוׂשָג לְגֹוְדלֹו וְֹרב טובֹו. וְזֶהו עִּיַקר ָהֱאמונָה 
ׁשֶּבִּׁשְבִּילָּה נִּבְָרא ָהָאָדם, לְַהֲאמִּין ְדלֵית ֲאתָר ּפָנוי מִּיּנֵיּה ]שאין מקום פנוי ממנו, אין 
וְֶחְדוָּה  וְעַל ּכֵן "עֹוז  ַחיִים",  ו"בְאֹור ּפְנֵי ֶמלְֶך  מקום שבו הקב"ה לא נמצא ומחייה אותו[ 

ּבְִּמקֹומֹו" הֹואִּיל וְהוא ַרק טֹוב ּכָל ַהיֹום. וְעַל ּכֵן ֵראׁשִית ַהּכֹל ׁשֶיִׂשְַמח ָהָאָדם וְיָּגֵל 
ּבְכָל עֵת וְׁשָעָה, וְיְִחיֶה ַמָּמׁש ּבֱֶאמונָתֹו בה' ַהְמַחיֶה וֵמטִּיב עִּּמֹו ּבְכָל ֶרגַע.

)רבי שניאור זלמן מלאדי, ספר התניא, אגרת הקודש פרק יא(

את	 להבין	 יכולים	 איננו	 כך	 הקב"ה,	 הוא	 מי	 ולהבין	 להגדיר	 יכולים	 לא	 שאנחנו	 כשם	

חכמתו.	חכמת	ה'	היא	"ַאִין"	עבורנו,	והיא	זו	שמנהיגה	ויוצרת	את	ה"יש",	את	המציאות.	

האלוקית	 מהחכמה	 חלק	 הוא	 במציאות	 שקורה	 מה	 שכל	 להאמין	 עלינו	 כך,	 משום	

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.

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	

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.
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עשיר	 חסיד	 על	 מספרים	

וירד	 הגלגל	 עליו	 שהתהפך	

כילו	 שריפות	 נכסיו.	 מכל	

משלוחים	 מנכסיו,	 חלק	

טבעו,	 	– בים	 שעברו	 רבים	

עד	 והדרדר	 מצבו	 הלך	 וכך	

שנעשה	קבצן	עני.	פעם	אחת	

גילה	 ולפתע	 במקווה,	 היה	

שמישהו	גנב	לו	את	הבגדים.	

החסיד	 פצח	 לבכות,	 במקום	

הסובבים	 לשאלת	 בריקוד.	

החסיד:	 אמר	 לו,	 קרה	 מה	

ולא	 הגעתי	לתחתית	הגלגל,	

יכול	להיות	גרוע	יותר.	לכן	אני	

שמח,	מכאן	ואילך	יכול	להיות	

רק	יותר	טוב.

תציל	את	עצמך

רבי	מאיר	שלמה	ינובסקי,	רב	העיר	ניקולייב	וסבו	של	הרבי	מליובאוויטש,	חלה	

וכל	מי	שחלה	 ונוראה,	 איומה	 זו	היתה	מחלה	 באחד	הימים	במחלת	הטיפוס.	

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	

י"א:	 סימן	 הקודש	 איגרת	 את	 רם	 בקול	 לקרוא	 החל	 ידידו,	 שוכב	 בו	 	למקום	

"...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.	

לקרוא	 והחל	 בידו	 התניא	 מקום,	כשספר	 לאותו	 והגיע	 אשר	 ר'	 חזר	 למחרת,	

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	

"ר'	אשר,	אתה	היצלת	 ר'	אשר,	קרא	בהתרגשות:	 ידידו	 לחלוטין.	כשפגש	את	

ולימודך	שם,	מבלי	לדעת	אם	מישהו	שומע	בכלל	את	 אותי	ממוות.	קריאתך	

עוז	 בי	 והחדירו	 חדשים	 כוחות	 בי	 שנסכו	 הם	 והמאירים,	 החיים	 הקודש	 דברי	

ותקווה,	עד	שהתרוממתי	מכל	היסורים	והדכאונות	שאפפוני,	וגופי	התגבר	על	

המחלה"!	

עַּתָה ָאנו מִּתְָקְרבִּים ֶאל זְַמן ַהּגְאולָה, זְַמן ׁשֶל "וְאֹוֲהבָיו ּכְצֵאת ַהּׁשֶֶמׁש ּבִּגְבוָרתֹו" 
וְנְִּרֶאה ּבְגָלוי ּבְכָל ָדבָר ש"ּגַם זֹו  ּכְׁשֶַהָּקדֹוׁש ּבָרוְך הוא מֹוצִּיא ַחָּמה מִּּנְַרתִיָקּה, 

לְטֹובָה".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, 'ליקוטי שיחות' חלק ב' פרשת כי תבוא(

צורות	התמודדות	עם	המציאות.	 ביאורו	של	הרבי,	שני	הסיפורים	מעמידים	שתי	 לפי	

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.	

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?

המובאת	 לחסידיו,	 מלאדי	 זלמן	 שניאור	 רבי	 שכתב	 אגרת	 מתוך	 לקוח	 הבא	 הקטע	

יום,	 היום	 ולהתעצב	מקשיי	 ליפול	 זו	הוא	קורא	לחסידים	שלא	 בספר	התניא.	באגרת	

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".

"ובֵיאור ָהעִּנְיָּן הוא: ַרק ֱאמונָה ֲאמִּיּתִית ּבְיֹוצֵר ּבְֵראׁשִית, ְדַהיְינו ׁשֶַהּבְִריָאה יֵׁש 
]חכמת  נִּבְָרא  ָחכְָמתֹו ׁשֵֶאינָּה מוּשֶגֶת לְׂשום  וְהִּיא  ָחכְָמה',  ַהּנְִּקָרא 'ֵראׁשִית  ֵמַאיִן 
ה' היא ראשית ומקור הבריאה, ונקראת 'אין' מפני שאיננה מושגת[. ַהּבְִריָאה ַהּזֹאת הִּיא ּבְכָל 

עֵת וֶָּרגַע, ׁשֶּמִּתְַהוִים ּכֹל ַהּבְרואִּים יֵׁש ֵמַאיִן ֵמָחכְָמתֹו יִתְּבַָרְך ַהְמַחיֶה ֶאת ַהּכֹל. 
וֶָּרגַע  ֶרגַע  ּבְכָל  ֵמַאיִן  ֲהוָּויָּיתֹו  ּבְַדעְּתֹו  וִיצַיֵיר  ֲהבָנָתֹו  ּבְעֹוֶמק  ָהָאָדם  וכְׁשֶיִתְּבֹונֵן 
אֹו  וְמזֹונֵי  ַחיֵי  מִּּבָנֵי  יִּסוִרים  ׁשום  אֹו  לֹו,  ַרע  ּכִּי  ַדעְּתֹו  עַל  יַּעֲלֶה  ַהֵאיְך  ַמָּמׁש, 
ׁשְָאֵרי יִּסוִרין ּבָעֹולָם? ֲהֵרי ָה'ַאיִן' ׁשֶהִּיא ָחכְָמתֹו יִתְּבַָרְך, הוא ְמקֹור ַהַחיִים וְַהּטֹוב 
וְַהעֹונֶג... ַרק מִּּפְנֵי ׁשֵֶאינֹו מוׂשָג, לָכֵן נְִּדֶמה לֹו ַרע אֹו יִּסוִרים. ֲאבָל ּבֱֶאֶמת ֵאין ַרע 
יֹוֵרד מִּלְַמעְלָה וְַהּכֹל טֹוב, ַרק ׁשֵֶאינֹו מוׂשָג לְגֹוְדלֹו וְֹרב טובֹו. וְזֶהו עִּיַקר ָהֱאמונָה 
ׁשֶּבִּׁשְבִּילָּה נִּבְָרא ָהָאָדם, לְַהֲאמִּין ְדלֵית ֲאתָר ּפָנוי מִּיּנֵיּה ]שאין מקום פנוי ממנו, אין 
וְֶחְדוָּה  וְעַל ּכֵן "עֹוז  ַחיִים",  ו"בְאֹור ּפְנֵי ֶמלְֶך  מקום שבו הקב"ה לא נמצא ומחייה אותו[ 

ּבְִּמקֹומֹו" הֹואִּיל וְהוא ַרק טֹוב ּכָל ַהיֹום. וְעַל ּכֵן ֵראׁשִית ַהּכֹל ׁשֶיִׂשְַמח ָהָאָדם וְיָּגֵל 
ּבְכָל עֵת וְׁשָעָה, וְיְִחיֶה ַמָּמׁש ּבֱֶאמונָתֹו בה' ַהְמַחיֶה וֵמטִּיב עִּּמֹו ּבְכָל ֶרגַע.

)רבי שניאור זלמן מלאדי, ספר התניא, אגרת הקודש פרק יא(

את	 להבין	 יכולים	 איננו	 כך	 הקב"ה,	 הוא	 מי	 ולהבין	 להגדיר	 יכולים	 לא	 שאנחנו	 כשם	

חכמתו.	חכמת	ה'	היא	"ַאִין"	עבורנו,	והיא	זו	שמנהיגה	ויוצרת	את	ה"יש",	את	המציאות.	

האלוקית	 מהחכמה	 חלק	 הוא	 במציאות	 שקורה	 מה	 שכל	 להאמין	 עלינו	 כך,	 משום	

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.

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	

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.
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פוטרפס	 מענדל	 ר'	 החסיד	

הסכנה	 את	 המשיל	 ז"ל	

העכביש.	 לקורי	 שבעצבות	

העכביש	טווה	קורים,	ומחכה	

בקורים	 שייתפס	 ליתוש	

נתפס,	 היתוש	 כאשר	 הללו.	

לטרוף	 ממהר	 לא	 העכביש	

אותו,	כי	כעת	היתוש	עדיין	חי	

ומנסה	להשתחרר	מהקורים.	

בסבלנות	 מחכה	 העכביש	

יתייאש	 שהיתוש	 עד	 בצד,	

מנסיונות	ההיחלצות,	ואז	יגיע	

ויטרוף	אותו	בלי	בעיה.

טווה	 הרע	 היצר	 הנמשל:	

ומנסה	 האדם	 סביב	 קורים	

האדם	 כאשר	 אותו.	 להכשיל	

בקורים	 ונתפס	 נכשל	 כבר	

ממתין	 הרע	 היצר	 הללו,	

יפסיק	 שהאדם	 ומחכה	 בצד	

ויכנס	 נסיונות	ההיחלצות	 את	

לעצבות	ומרה	שחורה.	או	אז,	

קל	 להיות	טרף	 הופך	 האדם	

להפיל	 וביכולתו	 היצר,	 עבור	

אותו	בתאוות	הגרועות	ביותר.

2. צרות הנפש
עצבות מעבירה גוררת עבירה

אחד	מראשוני	החסידות,	רבי	אהרן	מקרלין,	אמר	משפט	עמוק:	"עצבות	איננה	עבירה,	

חסידים	 ואכן,	 גוררת".	 איננה	 עבירה	 שום	 האדם,	 את	 גוררת	 היא	 אליו	 למקום	 אבל	

הרחיקו	מאוד	את	העצבות	והחשיבו	אותה	לאיסור	של	ממש.	

והשאלה	מתחדדת	 עצוב?	 בלהיות	 נורא	 כך	 כל	 מה	 מדוע?	 	- השאלה	 נשאלת	 אבל	

להיות	 צריך	 יהודי	 כל	 לכאורה,	 והתשובה.	 הוידוי	 מצוות	 על	 כשמסתכלים	 כמה	 פי	

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	

ייקח	 חולה	 מישהו	 אפילו	 או	 בריא	 אדם	 אם	 אבל	 המתאים.	 ובמינון	 הנכון	 בזמן	 אותה	

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'	

תרופה,	 לקחת	 בשביל	 שאמרנו,	 כמו	 אבל,	 הלכלוכים.	 מכל	 הנשמה	 את	 שמנקים	

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'.	

ׁשְַמיָּא ]מדברי שמים, מנפילה בתורה ומצוות[ - צִָריְך לָׁשִית ]לָׂשִים[  "ַאְך ָהעַצְבות מִּּמִּילֵי דִּ
עֵצֹות ּבְנַפְׁשֹו לִּּפֵָטר מִֶּּמּנָה. ֵאין צִָריְך לֹוַמר ּבִּׁשְעַת עֲבֹוָדה ]עבודת התפילה והתורה[, 
ים וְֶדֶרְך  ׁשֶצִָריְך לַעֲבֹוד ה' ּבְׂשְִמָחה ובְטוב לֵבָב, ֶאּלָא ֲאפִּילו מִּי ׁשֶהוא ּבַעַל עֲָסקִּ
ׁשֶהוא  ּבְיָּדועַ  עֲָסָקיו,  ּבִּׁשְעַת  ׁשְַמיָּא  דִּ מִּּמִּילֵי  וְדָאגָה  עֶצֶב  לֹו  נֹופֵל  אִּם  ֶאֶרץ, 
ּתְַחּבולַת ַהיֵצֶר ּכְֵדי לְַהּפִּילֹו ַאַחר ּכָך ּבְתֲַאוֹות, ח"ו, ּכַּנֹוָדע. ׁשֶאִּם ֹלא כֵן, ֵמַאיִן 
ּבָָאה לֹו עַצְבות ֲאמִּיּתִית ֵמֲחַמת ַאֲהבַת ה' אֹו יְִרָאתֹו ּבְֶאְמצַע עֲָסָקיו? וְהִּּנֵה, ּבֵין 
ּׁשֶּנָפְלָה לֹו ָהעַצְבות ּבִּׁשְעַת עֲבֹוָדה ּבְתַלְמוד ּתֹוָרה אֹו ּבִּתְפִּּלָה, ובֵין ּׁשֶּנָפְלָה לֹו 
ׁשֶֹּלא ּבִּׁשְעַת עֲבֹוָדה, זֹאת יָּׂשִים ֶאל לִּּבֹו ּכִּי ֵאין ַהּזְַמן ּגְָרָמא ]ַמתְאִּים[ ּכָעֵת לְעַצְבות 
עִּּתִים  ְקבִּיעות  צִָריְך  לָזֹאת  ַרק  ח"ו.  ֲחמוִרים,  עֲוֹנֹות  לְַדֲאגַת  ֲאפִּילו  ֲאמִּיּתִית, 

וׁשְעַת ַהּכֹוׁשֶר ּבְיִּׁשוב ַהַדעַת...".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ספר התניא, ליקוטי אמרים פרק כו(

"בידוע	 רבי	שניאור	זלמן	מפנה	את	תשומת	ליבנו,	לסכנה	הגדולה	הטמונה	בעצבות:	

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	

הובסנו.	 שכבר	 ושנרגיש	 בעצמנו	 להאמין	 שנפסיק	 רוצה	 הרע	 היצר	 בתאוות"!	 אח"כ	

הצלחה	 לחפש	 אלא	 ברירה	 לנו	 ואין	 הקדושה,	 בעולם	 עתיד	 לנו	 אין	 שכבר	 שנחשוב	

בעולם	שלו	-	עולם	של	תאוות.	הייאוש	והדיכאון	גורמים	לאנשים	להתאבד,	לא	בפועל	

לכן,	העצה	 היצר	הרע.	 היא	מטרתו	של	 וזו	 רוחני...	 באופן	 ממש	חלילה,	אבל	לפחות	

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?	

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:	

עַל  ַאף  גְדֹולָה,  עֲבֵיָרה  ׁשֶעָבַר  לֹו  וְאֹוֵמר  לָָאָדם  ָהַרע  ַהיֵצֶר  ַמְטעֶה  "לִּפְעָמִּים 
וְכַוָּונָתֹו ׁשֶיְֵהא ָהָאָדם  ּפִּי ׁשֵֶאינֹו ֶאּלָא חוְמָרא ּבְעָלְָמא, אֹו ׁשֵֶאינָּה עֲבֵיָרה ּכְלָל. 
ּבְעַצְבות מִּּכַֹח זֶה, וִיבוַּטל ּבְעַצְבותֹו ֵמעֲבֹוַדת ַהּבֹוֵרא יִתְּבַָרְך. וְצִָריְך ָהָאָדם לְָהבִּין 
וְיֹאַמר לְַהֵיצֶר ָהָרע: ֵאינִּי ַמׁשְּגִּיַח עַל ַהחוְמָרא ׁשַָאּתָה אֹוֵמר לִּי,  ָהַרָּמאות ַהּזֶה, 
ִּי ֵמעֲבֹוָדתֹו יִתְּבַָרְך, וְׁשֶֶקר ַאּתָה דֹובֵר. וְגַם אִּם הוא ּבֱֶאֶמת ְקצָת  ׁשֶּכַוָּונָתְָך לְבְַּטלֵנ
יְִהיֶה נַַחת רוַח לְבֹוְראִּי ׁשֶֹּלא ַאׁשְּגִּיַח עַל ַהחוְמָרא ׁשַָאּתָה אֹוֵמר לִּי  ֵחְטא, יֹותֵר 
ּגָדֹול  ּכְלָל  זֹו  ּכִּי  ּבְׂשְִמָחה,  אֹותֹו  ֶאעֱבֹוד  ַאְדַרּבָא,  ּבַעֲבֹוָדתֹו,  עַצְבות  לִּי  לִּגְרֹום 
ּכִּי ֵאין ּכַוָּונָתִי ּבָעֲבֹוָדה לְצֹוֶרְך עַצְמִּי, ַרק לַעֲׂשֹות נַַחת רוַח לְפָנָיו יִתְּבַָרְך, וְאִּם 
ּכֵן ַאף ׁשֶֹּלא ַאׁשְּגִּיַח עַל ַהחוְמָרא ׁשַָאּתָה אֹוֵמר ֹלא יְַּקּפִּיד ]לא יכעס[ ַהּבֹוֵרא עָלַי, 
וְֵאיְך  יִתְּבַָרְך,  ֵמעֲבֹוָדתֹו  ֲאבֵַּטל  ׁשֶֹּלא  ֵמֲחַמת  הוא  ַמׁשְּגִּיַח  ׁשֵֶאינִּי  עִּיָקר  ּכָל  ּכִּי 
ֲאבֵַּטל ֵמעֲבֹוָדתֹו ֲאפִּילו ֶרגַע ֶאָחד. וְזֶהו ּכְלָל ּגָדֹול ּבַעֲבֹוַדת ַהּבֹוֵרא יִתְּבַָרְך ׁשֶיִּזֵָהר 

ֵמעַצְבות ּכָל ַמה ׁשֶיוכַל".
)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.

אם 'נשבר לך' מעצמך...
בשני	הקטעים	האחרונים	למדנו	מדוע	לא	ליפול	לעצבות,	מעבירות	וטעויות	שעשינו	

לנו	התמודדות	מעציבה	עם	 ברוחנו	בשעה	שיש	 לפול	 נוכל	שלא	 כיצד	 אבל,	 בעבר.	

קשיים	בעבודת	ה'	בהווה?	

יק ּגָמור, ָקׁשֶה לֹו לְִּהיֹות ּבַעַל ּתְׁשובָה".  "ּכְׁשֶָאָדם רֹוצֶה לְִּהיֹות ַדוְָקא צַדִּ
)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:

"וְאִּם ָהעַצְבות ֵאינָּה מִַּדֲאגַת עֲוֹנֹות ֶאּלָא ֵמהְִּרהוִרים ָרעִּים וְתֲַאוֹות ָרעֹות ׁשֶּנֹופְלֹות 
ותורה[,  ה' בתפלה  ]עבודת  ָהעֲבֹוָדה  ּבִּׁשְעַת  לֹו ׁשֶֹּלא  נֹופְלֹות  אִּם  הִּּנֵה:   - ּבְַמֲחׁשַבְּתֹו 
ֶאּלָא ּבְעֵת עְִּסקֹו ּבַעֲָסָקיו וְֶדֶרְך ֶאֶרץ וכְַהאִּי ּגַוָּונָא ]או בדומה לזה[ - ַאְדַרּבָה, יֵׁש לֹו 
לִּׂשְמֹוַח ּבְֶחלְקֹו, ׁשֶַאף ׁשֶּנֹופְלֹות לֹו ּבְַמֲחׁשַבְּתֹו הוא ַמּסִּיַח ַדעְּתֹו ֵמֵהן, לְַקיֵים ַמה 

ראובן	 ר'	 המשפיע	 כאשר	

נכנס	 מחיפה,	 ז"ל	 דונין	

הרבי	 עם	 לפגישה	 לראשונה	

תשי"ח,	 בשנת	 	 מליובאוויטש	

כשנרגע,	 עז.	 בבכי	 פרץ	 הוא	

מעשים	 לרבי	 וסיפר	 התוודה	

וביקש	 שעשה	 טובים	 לא	

חטאיו.	 לתיקון	 דרך	 מהרבי	

"קודם	 הרבי:	 אמר	 בתגובה	

התורה	 דרך	 על	 יעלה	 כל,	

והמצווה	בשמחה	ובטוב	לבב,	

התיקון	 על	 נדבר	 כך	 ואחר	

שנים	 אחרי	 רק	 והתשובה"...	

רבות	של	עבודת	ה'	בשמחה,	

על	 איתו	 לדבר	 הרבי	 ניאות	

התיקון.	
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פוטרפס	 מענדל	 ר'	 החסיד	

הסכנה	 את	 המשיל	 ז"ל	

העכביש.	 לקורי	 שבעצבות	

העכביש	טווה	קורים,	ומחכה	

בקורים	 שייתפס	 ליתוש	

נתפס,	 היתוש	 כאשר	 הללו.	

לטרוף	 ממהר	 לא	 העכביש	

אותו,	כי	כעת	היתוש	עדיין	חי	

ומנסה	להשתחרר	מהקורים.	

בסבלנות	 מחכה	 העכביש	

יתייאש	 שהיתוש	 עד	 בצד,	

מנסיונות	ההיחלצות,	ואז	יגיע	

ויטרוף	אותו	בלי	בעיה.

טווה	 הרע	 היצר	 הנמשל:	

ומנסה	 האדם	 סביב	 קורים	

האדם	 כאשר	 אותו.	 להכשיל	

בקורים	 ונתפס	 נכשל	 כבר	

ממתין	 הרע	 היצר	 הללו,	

יפסיק	 שהאדם	 ומחכה	 בצד	

ויכנס	 נסיונות	ההיחלצות	 את	

לעצבות	ומרה	שחורה.	או	אז,	

קל	 להיות	טרף	 הופך	 האדם	

להפיל	 וביכולתו	 היצר,	 עבור	

אותו	בתאוות	הגרועות	ביותר.

2. צרות הנפש
עצבות מעבירה גוררת עבירה

אחד	מראשוני	החסידות,	רבי	אהרן	מקרלין,	אמר	משפט	עמוק:	"עצבות	איננה	עבירה,	

חסידים	 ואכן,	 גוררת".	 איננה	 עבירה	 שום	 האדם,	 את	 גוררת	 היא	 אליו	 למקום	 אבל	

הרחיקו	מאוד	את	העצבות	והחשיבו	אותה	לאיסור	של	ממש.	

והשאלה	מתחדדת	 עצוב?	 בלהיות	 נורא	 כך	 כל	 מה	 מדוע?	 	- השאלה	 נשאלת	 אבל	

להיות	 צריך	 יהודי	 כל	 לכאורה,	 והתשובה.	 הוידוי	 מצוות	 על	 כשמסתכלים	 כמה	 פי	

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	

ייקח	 חולה	 מישהו	 אפילו	 או	 בריא	 אדם	 אם	 אבל	 המתאים.	 ובמינון	 הנכון	 בזמן	 אותה	

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'	

תרופה,	 לקחת	 בשביל	 שאמרנו,	 כמו	 אבל,	 הלכלוכים.	 מכל	 הנשמה	 את	 שמנקים	

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'.	

ׁשְַמיָּא ]מדברי שמים, מנפילה בתורה ומצוות[ - צִָריְך לָׁשִית ]לָׂשִים[  "ַאְך ָהעַצְבות מִּּמִּילֵי דִּ
עֵצֹות ּבְנַפְׁשֹו לִּּפֵָטר מִֶּּמּנָה. ֵאין צִָריְך לֹוַמר ּבִּׁשְעַת עֲבֹוָדה ]עבודת התפילה והתורה[, 
ים וְֶדֶרְך  ׁשֶצִָריְך לַעֲבֹוד ה' ּבְׂשְִמָחה ובְטוב לֵבָב, ֶאּלָא ֲאפִּילו מִּי ׁשֶהוא ּבַעַל עֲָסקִּ
ׁשֶהוא  ּבְיָּדועַ  עֲָסָקיו,  ּבִּׁשְעַת  ׁשְַמיָּא  דִּ מִּּמִּילֵי  וְדָאגָה  עֶצֶב  לֹו  נֹופֵל  אִּם  ֶאֶרץ, 
ּתְַחּבולַת ַהיֵצֶר ּכְֵדי לְַהּפִּילֹו ַאַחר ּכָך ּבְתֲַאוֹות, ח"ו, ּכַּנֹוָדע. ׁשֶאִּם ֹלא כֵן, ֵמַאיִן 
ּבָָאה לֹו עַצְבות ֲאמִּיּתִית ֵמֲחַמת ַאֲהבַת ה' אֹו יְִרָאתֹו ּבְֶאְמצַע עֲָסָקיו? וְהִּּנֵה, ּבֵין 
ּׁשֶּנָפְלָה לֹו ָהעַצְבות ּבִּׁשְעַת עֲבֹוָדה ּבְתַלְמוד ּתֹוָרה אֹו ּבִּתְפִּּלָה, ובֵין ּׁשֶּנָפְלָה לֹו 
ׁשֶֹּלא ּבִּׁשְעַת עֲבֹוָדה, זֹאת יָּׂשִים ֶאל לִּּבֹו ּכִּי ֵאין ַהּזְַמן ּגְָרָמא ]ַמתְאִּים[ ּכָעֵת לְעַצְבות 
עִּּתִים  ְקבִּיעות  צִָריְך  לָזֹאת  ַרק  ח"ו.  ֲחמוִרים,  עֲוֹנֹות  לְַדֲאגַת  ֲאפִּילו  ֲאמִּיּתִית, 

וׁשְעַת ַהּכֹוׁשֶר ּבְיִּׁשוב ַהַדעַת...".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ספר התניא, ליקוטי אמרים פרק כו(

"בידוע	 רבי	שניאור	זלמן	מפנה	את	תשומת	ליבנו,	לסכנה	הגדולה	הטמונה	בעצבות:	

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	

הובסנו.	 שכבר	 ושנרגיש	 בעצמנו	 להאמין	 שנפסיק	 רוצה	 הרע	 היצר	 בתאוות"!	 אח"כ	

הצלחה	 לחפש	 אלא	 ברירה	 לנו	 ואין	 הקדושה,	 בעולם	 עתיד	 לנו	 אין	 שכבר	 שנחשוב	

בעולם	שלו	-	עולם	של	תאוות.	הייאוש	והדיכאון	גורמים	לאנשים	להתאבד,	לא	בפועל	

לכן,	העצה	 היצר	הרע.	 היא	מטרתו	של	 וזו	 רוחני...	 באופן	 ממש	חלילה,	אבל	לפחות	

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?	

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:	

עַל  ַאף  גְדֹולָה,  עֲבֵיָרה  ׁשֶעָבַר  לֹו  וְאֹוֵמר  לָָאָדם  ָהַרע  ַהיֵצֶר  ַמְטעֶה  "לִּפְעָמִּים 
וְכַוָּונָתֹו ׁשֶיְֵהא ָהָאָדם  ּפִּי ׁשֵֶאינֹו ֶאּלָא חוְמָרא ּבְעָלְָמא, אֹו ׁשֵֶאינָּה עֲבֵיָרה ּכְלָל. 
ּבְעַצְבות מִּּכַֹח זֶה, וִיבוַּטל ּבְעַצְבותֹו ֵמעֲבֹוַדת ַהּבֹוֵרא יִתְּבַָרְך. וְצִָריְך ָהָאָדם לְָהבִּין 
וְיֹאַמר לְַהֵיצֶר ָהָרע: ֵאינִּי ַמׁשְּגִּיַח עַל ַהחוְמָרא ׁשַָאּתָה אֹוֵמר לִּי,  ָהַרָּמאות ַהּזֶה, 
ִּי ֵמעֲבֹוָדתֹו יִתְּבַָרְך, וְׁשֶֶקר ַאּתָה דֹובֵר. וְגַם אִּם הוא ּבֱֶאֶמת ְקצָת  ׁשֶּכַוָּונָתְָך לְבְַּטלֵנ
יְִהיֶה נַַחת רוַח לְבֹוְראִּי ׁשֶֹּלא ַאׁשְּגִּיַח עַל ַהחוְמָרא ׁשַָאּתָה אֹוֵמר לִּי  ֵחְטא, יֹותֵר 
ּגָדֹול  ּכְלָל  זֹו  ּכִּי  ּבְׂשְִמָחה,  אֹותֹו  ֶאעֱבֹוד  ַאְדַרּבָא,  ּבַעֲבֹוָדתֹו,  עַצְבות  לִּי  לִּגְרֹום 
ּכִּי ֵאין ּכַוָּונָתִי ּבָעֲבֹוָדה לְצֹוֶרְך עַצְמִּי, ַרק לַעֲׂשֹות נַַחת רוַח לְפָנָיו יִתְּבַָרְך, וְאִּם 
ּכֵן ַאף ׁשֶֹּלא ַאׁשְּגִּיַח עַל ַהחוְמָרא ׁשַָאּתָה אֹוֵמר ֹלא יְַּקּפִּיד ]לא יכעס[ ַהּבֹוֵרא עָלַי, 
וְֵאיְך  יִתְּבַָרְך,  ֵמעֲבֹוָדתֹו  ֲאבֵַּטל  ׁשֶֹּלא  ֵמֲחַמת  הוא  ַמׁשְּגִּיַח  ׁשֵֶאינִּי  עִּיָקר  ּכָל  ּכִּי 
ֲאבֵַּטל ֵמעֲבֹוָדתֹו ֲאפִּילו ֶרגַע ֶאָחד. וְזֶהו ּכְלָל ּגָדֹול ּבַעֲבֹוַדת ַהּבֹוֵרא יִתְּבַָרְך ׁשֶיִּזֵָהר 

ֵמעַצְבות ּכָל ַמה ׁשֶיוכַל".
)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.

אם 'נשבר לך' מעצמך...
בשני	הקטעים	האחרונים	למדנו	מדוע	לא	ליפול	לעצבות,	מעבירות	וטעויות	שעשינו	

לנו	התמודדות	מעציבה	עם	 ברוחנו	בשעה	שיש	 לפול	 נוכל	שלא	 כיצד	 אבל,	 בעבר.	

קשיים	בעבודת	ה'	בהווה?	

יק ּגָמור, ָקׁשֶה לֹו לְִּהיֹות ּבַעַל ּתְׁשובָה".  "ּכְׁשֶָאָדם רֹוצֶה לְִּהיֹות ַדוְָקא צַדִּ
)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:

"וְאִּם ָהעַצְבות ֵאינָּה מִַּדֲאגַת עֲוֹנֹות ֶאּלָא ֵמהְִּרהוִרים ָרעִּים וְתֲַאוֹות ָרעֹות ׁשֶּנֹופְלֹות 
ותורה[,  ה' בתפלה  ]עבודת  ָהעֲבֹוָדה  ּבִּׁשְעַת  לֹו ׁשֶֹּלא  נֹופְלֹות  אִּם  הִּּנֵה:   - ּבְַמֲחׁשַבְּתֹו 
ֶאּלָא ּבְעֵת עְִּסקֹו ּבַעֲָסָקיו וְֶדֶרְך ֶאֶרץ וכְַהאִּי ּגַוָּונָא ]או בדומה לזה[ - ַאְדַרּבָה, יֵׁש לֹו 
לִּׂשְמֹוַח ּבְֶחלְקֹו, ׁשֶַאף ׁשֶּנֹופְלֹות לֹו ּבְַמֲחׁשַבְּתֹו הוא ַמּסִּיַח ַדעְּתֹו ֵמֵהן, לְַקיֵים ַמה 

ראובן	 ר'	 המשפיע	 כאשר	

נכנס	 מחיפה,	 ז"ל	 דונין	

הרבי	 עם	 לפגישה	 לראשונה	

תשי"ח,	 בשנת	 	 מליובאוויטש	

כשנרגע,	 עז.	 בבכי	 פרץ	 הוא	

מעשים	 לרבי	 וסיפר	 התוודה	

וביקש	 שעשה	 טובים	 לא	

חטאיו.	 לתיקון	 דרך	 מהרבי	

"קודם	 הרבי:	 אמר	 בתגובה	

התורה	 דרך	 על	 יעלה	 כל,	

והמצווה	בשמחה	ובטוב	לבב,	

התיקון	 על	 נדבר	 כך	 ואחר	

שנים	 אחרי	 רק	 והתשובה"...	

רבות	של	עבודת	ה'	בשמחה,	

על	 איתו	 לדבר	 הרבי	 ניאות	

התיקון.	
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	תחשוב	טוב	
-	יהיה	טוב

שבנו	 אחד	 חסיד	 היה	 פעם	

לאחר	 קשה.	 במחלה	 חלה	

ממושכת,	 מחלה	 תקופת	

לחסיד	 הרופאים	 הודיעו	

עשו	 הם	 תקווה.	 כל	 שאפסה	

יודעים	 ואינם	 שביכולתם	 כל	

לחיות.	 ימשיך	 הילד	 אם	

נפשו	 את	 ידע	 לא	 החסיד	

אל	 מיהר	 הוא	 צער.	 מרוב	

ונכנס	 ליובאוויטש	 העיירה	

ה'צמח	צדק'.	ברוב	 אל	הרבי	

מפיו	 להוציא	 התקשה	 צערו	

את	בקשת	הברכה.

וענהו	 ידע	את	מכאובו,	 הרבי	

בקיצור	–	"תחשוב	טוב,	יהיה	

טוב".

מחדרו	 החסיד	 יצא	 כאשר	

התעשת	 הוא	 הרבי,	 של	

מצב	 את	 לשנות	 והחליט	

בטחון	 התמלא	 לבו	 רוחו.	

וישלח	 יעזרו	 שה'	 וודאות	 בה'	

כאשר	 לבנו.	 שלימה	 רפואה	

שחל	 לו	 סיפרו	 לביתו,	 שב	

שינוי	פתאומי	במצבו	של	בנו.	

לרופאים	לא	היה	הסבר	לכך,	

תפנית	 בהחלט	 היתה	 אך	

לטובה	אצל	הילד.	

)שמחה	כאתגר(		

ׁשֶּנֱֶאַמר: "וְֹלא תָתורו ַאֲחֵרי לְבַבְכֶם וְַאֲחֵרי עֵינֵיכֶם ֲאׁשֶר ַאּתֶם זֹונִּים ַאֲחֵריֶהם... 
וכְׁשֶַּמּסִּיַח ַדעְּתֹו ְמַקיֵים לָאו זֶה, וְָאְמרו רז"ל: "יָּׁשַב וְֹלא עָבַר עֲבֵיָרה, נֹותְנִּים לֹו 
יום מִּצְוַּת  יום ַהּלָאו, ּכְמֹו ּבְקִּ ׂשָכָר ּכְאִּיּלו עָׂשָה מִּצְוָּוה". וְעַל ּכֵן צִָריְך לִּׂשְמֹוַח ּבְקִּ
עֲׂשֵה ַמָּמׁש. וְַאְדַרּבָא ָהעַצְבות הִּיא מִּּגַסות ָהרוַח ׁשֵֶאינֹו ַמּכִּיר ְמקֹומֹו, וְעַל ּכֵן יֵַרע 
הְִּרהוֵרי  לֶָהם  נֹופְלִּים  ֵאין  ּבְוַַּדאי  ים  יקִּ יק. ׁשֶּלַצַדִּ צַדִּ ּבְַמְדֵריגַת  ׁשֵֶאינֹו  עַל  לְבָבֹו 

ׁשְטות ּכֵָאּלֶה...". 
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ספר התניא, ליקוטי אמרים פרק כז(

כל	התמודדות	היא	הזדמנות.	התאוות,	ההרהורים	הרעים	וכל	הדברים	שמבלבלים	את	

נצליח,	אפילו	באופן	לא	 ואם	 לחיזוק	הקשר.	 ה',	הם	באמת	מקפצה	 הקשר	שלנו	עם	

מושלם,	לא	להיכנע	בהתמודדות	-	אז	ניצחנו	ניצחון	גדול!	כפי	שכבר	למדנו	)בפרק	ב(,	

זלמן:	 שניאור	 רבי	 כאן	 אומר	 לכן	 גאווה.	 על	 והעצבות	 ענווה,	 על	 מבוססת	 השמחה	

"העצבות	היא	מגסות	הרוח	שאינו	מכיר	מקומו".	חלק	גדול	מהקושי	שלנו	להתמודד,	

ופתאום	 הזה,	 השלב	 את	 עברנו	 שכבר	 חשבנו	 קלים,	 לחיים	 ציפינו	 האכזבה.	 היא	

המציאות	טופחת	על	פנינו.	שוב	פעם	באים	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'.	

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	

בין	 באה	במסווה	של	מטרות	קדושות.	במקורות	הבאים	נראה	שיש	הבדל	משמעותי	

שני	סוגים	של	עצבות.	הסוג	האחד,	הנקרא	סתם	בשם	"עצבות",	הוא	פסול	ומסוכן	בכל	

יכול	להביא	תועלת	באופן	 "לב	נשבר",	 "מרירות"	או	 והסוג	השני,	המכונה	בשם	 שעה.	

הנכון.	

ה'  ּפְנֵי  ֵמאֹור  ִריחוָקה  עַל  ַהּנֶפֶׁש  וְמִרירות  נִּׁשְּבָר  לֵב  ֵאין  ּבֱֶאֶמת,  ַאְך   ..."
וְהִּתְלַּבְׁשותָה ּבְסְִּטָרא ָאֳחָרא ]בצד האחר - הצד שאיננו קדוש[ נְִּקָראִּים ּבְׁשֵם עַצְבות ּכְלָל 
ּבִּלְׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש. ּכִּי עַצְבות הִּיא ּׁשֶּלִּּבֹו ְמטוְמָטם ]אטום וקשה[ ּכֶָאבֶן, וְֵאין חִּיות ּבְלִּּבֹו, 
ֲאבָל ְמִרירות וְלֵב נִּׁשְּבָר ַאְדַרּבָה ֲהֵרי יֵׁש חִּיות ּבְלִּּבֹו לְהִּתְּפַעֵל ולְהִּתְַמְרֵמר, ַרק 
ׁשֶהִּיא חִּיות מִּּבְחִּינַת ּגְבורֹות ְקדֹוׁשֹות ]חיות של צד הגבורה והדין בעבודת ה'[, וְַהּׂשְִמָחה 
ים, ּכִּי ַהּלֵב ּכָלול מִּּׁשְּתֵיֶהן... וְלָכֵן ָאְמרו רז"ל: "לְעֹולָם יְַּרּגִּיז ָאָדם  מִּּבְחִּינַת ֲחָסדִּ
וְַהיְינו ּבְכָל עֵת ׁשֶרֹוֶאה ּבְנַפְׁשֹו  ]שיצרו הטוב יגער ויתמרמר על היצר הרע[.  יֵצֶר ַהּטֹוב" 
ּבְנֵי  לְרֹוב  לְכְָך  וְראויָּה  ַהְמיוֶחֶדת  ׁשָעָה  ׁשֶהִּיא  ַהּכֹוׁשֶר  ׁשְעַת  ַאְך  לְכְָך.  ׁשֶצִָריְך 
ָאָדם, הִּיא ּבְׁשָעָה ׁשֶהוא עָצֵב ּבְלָאו ֲהכִּי מִּּמִּילֵי ְדעָלְָמא ]מדברי וטרדות העולם הזה[, אֹו 
ּכְָך ּבְלִּי ׁשום סִּּבָה, ֲאזַי הִּיא ׁשְעַת ַהּכֹוׁשֶר לְֶהפְֶך ַהעֶצֶב, לְִּהיֹות מִָּּמֵרי ְדחוׁשְּבָנָא 
]מאנשי חשבון הנפש[ הנ"ל ולְַקיֵים ַמֲאָמר רז"ל לְעֹולָם יְַּרּגִּיז וכו' כנ"ל, ובָזֶה יִּפֵָטר 

ֵמָהעַצְבות ׁשֶּמִּּמִּילֵי ְדעָלְָמא וְַאַחר ּכָך יָּבֹא לִּיֵדי ׂשְִמָחה ֲאמִּיּתִית".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ספר התניא, ליקוטי אמרים פרק לא(

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

חשבו: מדוע	דווקא	השמחה	שבאה	לאחר	שברון	הלב	נקראת	"שמחה	אמיתית"?	

נותן	לנו	הגדרה	בהירה	להבדל	בין	עצבות	 'שיחות	הר"ן',	 רבי	נחמן	מברסלב,	בספרו	

ומרירות:

"עַצְבות הוא ּכְמֹו מִּי ׁשֶהוא ּבְכַעַס ובְֹרגֶז, ּכְמֹו ׁשֶּמִּתְַרעֵם ומִּתְלֹונֵן עָלָיו יִתְּבַָרְך 
ַחס וְׁשָלֹום, עַל ׁשֵֶאינֹו עֹוׂשֶה לֹו ְרצֹונֹו. ֲאבָל לֵב נִּׁשְּבָר הוא ּכְבֵן ַהּמִּתְַחֵּטא לִּפְנֵי 
ָאבִּיו, ּכְתִינֹוק ׁשֶּקֹובֵל ובֹוכֶה לִּפְנֵי ָאבִּיו עַל ׁשֶּנִּתְַרֵחק מִֶּּמּנו וְכו'... ַאַחר לֵב נִּׁשְּבָר 

ּבָא ׂשְִמָחה, וְזֶה סִּיָמן אִּם ָהיָּה לֹו לֵב נִּׁשְּבָר - ּכְׁשֶּבָא ַאַחר ּכְָך לְׂשְִמָחה".
)ַרּבִּי נחמן מברסלב, 'שיחות הר"ן', אות מב, מה(

העצבות	והמרירות	נראים	דומים	מבחוץ,	אבל	מבפנים	הם	שונים	בתכלית.	נסכם	את	

ההבדלים	הבולטים	ביניהם,	הנלמדים	מדברי	רבי	שניאור	זלמן	ורבי	נחמן:

העצבות	מבטאת	כעס	ותלונה	על	העבר,	ולא	רצון	לתיקון	של	העתיד.	האדם	העצוב	 	.1

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.

וגורמת	לשיתוק	רוחני.	לעומת	זאת,	המרירות	מחיה	ומעוררת	 העצבות	היא	מוות	 	.2

את	האדם	מהשינה	הרוחנית	בה	שקע.	

עצבות	ושמחה	הם	שני	הפכים.	האיש	העצוב	שקוע	בכישלון	העבר,	ולא	יכול	לשמוח	 	.3

שני	 הם	 והשמחה	 המרירות	 זאת,	 לעומת	 בעתיד.	 שצומחת	 החדשה	 בהזדמנות	

בקירבה	 לשמחה	 ומביאה	 לתיקון,	 פתח	 פותחת	 המרירות	 אחד.	 דבר	 של	 צדדים	

החדשה	לה'.

הלב	הנשבר	הוא	יזום,	ולכן	הוא	נשלט	ויכול	להוליך	לבסוף	לשמחה.	הדיכאון	הוא	 	.4

מדרון,	ביצה	טובענית	שהאדם	נופל	בה,	שאיננה	מוליכה	לשום	מקום	טוב	וחיובי.

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:	

"וְהִּּנֵה ּבְכָל ּפְָרֵטי מִּינֵי ׂשְָמחֹות ַהּנֶפֶׁש הנ"ל, ֵאין ֵמֵהן ְמנִּיעָה לְִּהיֹות נִּבְזֶה ּבְעֵינָיו 
נִּבְזֶה  ֱהיֹותֹו  ּכִּי  ֵמַאַחר  ַמָּמׁש.  ַהּׂשְִמָחה  ּבִּׁשְעַת  נְמוכָה,  וְרוַח  נִּׁשְּבָר  וְלֵב  נְִּמָאס 
נֶפֶׁש  מִּצַד  הוא  ּבְׂשְִמָחה  וֱֶהיֹותֹו  ַהּבֲַהמִּית,  וְנֶפֶׁש  ַהּגוף  מִּצַד  הוא  וכו'  ּבְעֵינָיו 
ָהֱאֹלהִּית וְנִּיצֹוץ ֱאֹלהות ַהְמלוּבָש ּבָּה לְַהְחיֹותָּה כנ"ל. וכְַהאי ּגַוָּונָא אִּיתָא ּבַּזַֹהר: 
יעָא ּבְלִּּבָאִּי מִּּסְִּטָרא ָדא" ]בכיה מצויה  יעָא ּבְלִּּבָאִּי מִּּסְִּטָרא ָדא, וְֶחְדוָּה תְקִּ "ּבְכִּיָּה תְקִּ

בלבי מצד זה, ושמחה מצויה בלבי מצד זה[.

)רבי שניאור זלמן מלאדי, ספר התניא, ליקוטי אמרים פרק לד(

הבכי	והשמחה	משלימים	זה	את	זה,	ושניהם	יחד	מבטאים	את	התחושה	האמיתית	של	

גדול	 בקול	 בוכה	 הוא	 בתחילה	 	- לאיבוד	 לו	 הלכו	 שהוריו	 ילד	 כמו	 ה'.	 אל	 המתקרב	

הבכי	משתלב	 עדיין	 אבל	 ולשמוח	 לחייך	 מתחיל	 הוא	 אותם	 מוצא	 וכשהוא	 ומתייפח,	

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.	

	האם	הרגשת	פעם	תחושה	של	כאב	לב	וחיוביות	שממלאים	אותך	בבת-אחת??	

תאר	את	הסיטואציה.
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	תחשוב	טוב	
-	יהיה	טוב

שבנו	 אחד	 חסיד	 היה	 פעם	

לאחר	 קשה.	 במחלה	 חלה	

ממושכת,	 מחלה	 תקופת	

לחסיד	 הרופאים	 הודיעו	

עשו	 הם	 תקווה.	 כל	 שאפסה	

יודעים	 ואינם	 שביכולתם	 כל	

לחיות.	 ימשיך	 הילד	 אם	

נפשו	 את	 ידע	 לא	 החסיד	

אל	 מיהר	 הוא	 צער.	 מרוב	

ונכנס	 ליובאוויטש	 העיירה	

ה'צמח	צדק'.	ברוב	 אל	הרבי	

מפיו	 להוציא	 התקשה	 צערו	

את	בקשת	הברכה.

וענהו	 ידע	את	מכאובו,	 הרבי	

בקיצור	–	"תחשוב	טוב,	יהיה	

טוב".

מחדרו	 החסיד	 יצא	 כאשר	

התעשת	 הוא	 הרבי,	 של	

מצב	 את	 לשנות	 והחליט	

בטחון	 התמלא	 לבו	 רוחו.	

וישלח	 יעזרו	 שה'	 וודאות	 בה'	

כאשר	 לבנו.	 שלימה	 רפואה	

שחל	 לו	 סיפרו	 לביתו,	 שב	

שינוי	פתאומי	במצבו	של	בנו.	

לרופאים	לא	היה	הסבר	לכך,	

תפנית	 בהחלט	 היתה	 אך	

לטובה	אצל	הילד.	

)שמחה	כאתגר(		

ׁשֶּנֱֶאַמר: "וְֹלא תָתורו ַאֲחֵרי לְבַבְכֶם וְַאֲחֵרי עֵינֵיכֶם ֲאׁשֶר ַאּתֶם זֹונִּים ַאֲחֵריֶהם... 
וכְׁשֶַּמּסִּיַח ַדעְּתֹו ְמַקיֵים לָאו זֶה, וְָאְמרו רז"ל: "יָּׁשַב וְֹלא עָבַר עֲבֵיָרה, נֹותְנִּים לֹו 
יום מִּצְוַּת  יום ַהּלָאו, ּכְמֹו ּבְקִּ ׂשָכָר ּכְאִּיּלו עָׂשָה מִּצְוָּוה". וְעַל ּכֵן צִָריְך לִּׂשְמֹוַח ּבְקִּ
עֲׂשֵה ַמָּמׁש. וְַאְדַרּבָא ָהעַצְבות הִּיא מִּּגַסות ָהרוַח ׁשֵֶאינֹו ַמּכִּיר ְמקֹומֹו, וְעַל ּכֵן יֵַרע 
הְִּרהוֵרי  לֶָהם  נֹופְלִּים  ֵאין  ּבְוַַּדאי  ים  יקִּ יק. ׁשֶּלַצַדִּ צַדִּ ּבְַמְדֵריגַת  ׁשֵֶאינֹו  עַל  לְבָבֹו 

ׁשְטות ּכֵָאּלֶה...". 
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ספר התניא, ליקוטי אמרים פרק כז(

כל	התמודדות	היא	הזדמנות.	התאוות,	ההרהורים	הרעים	וכל	הדברים	שמבלבלים	את	

נצליח,	אפילו	באופן	לא	 ואם	 לחיזוק	הקשר.	 ה',	הם	באמת	מקפצה	 הקשר	שלנו	עם	

מושלם,	לא	להיכנע	בהתמודדות	-	אז	ניצחנו	ניצחון	גדול!	כפי	שכבר	למדנו	)בפרק	ב(,	

זלמן:	 שניאור	 רבי	 כאן	 אומר	 לכן	 גאווה.	 על	 והעצבות	 ענווה,	 על	 מבוססת	 השמחה	

"העצבות	היא	מגסות	הרוח	שאינו	מכיר	מקומו".	חלק	גדול	מהקושי	שלנו	להתמודד,	

ופתאום	 הזה,	 השלב	 את	 עברנו	 שכבר	 חשבנו	 קלים,	 לחיים	 ציפינו	 האכזבה.	 היא	

המציאות	טופחת	על	פנינו.	שוב	פעם	באים	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'.	

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	

בין	 באה	במסווה	של	מטרות	קדושות.	במקורות	הבאים	נראה	שיש	הבדל	משמעותי	

שני	סוגים	של	עצבות.	הסוג	האחד,	הנקרא	סתם	בשם	"עצבות",	הוא	פסול	ומסוכן	בכל	

יכול	להביא	תועלת	באופן	 "לב	נשבר",	 "מרירות"	או	 והסוג	השני,	המכונה	בשם	 שעה.	

הנכון.	

ה'  ּפְנֵי  ֵמאֹור  ִריחוָקה  עַל  ַהּנֶפֶׁש  וְמִרירות  נִּׁשְּבָר  לֵב  ֵאין  ּבֱֶאֶמת,  ַאְך   ..."
וְהִּתְלַּבְׁשותָה ּבְסְִּטָרא ָאֳחָרא ]בצד האחר - הצד שאיננו קדוש[ נְִּקָראִּים ּבְׁשֵם עַצְבות ּכְלָל 
ּבִּלְׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש. ּכִּי עַצְבות הִּיא ּׁשֶּלִּּבֹו ְמטוְמָטם ]אטום וקשה[ ּכֶָאבֶן, וְֵאין חִּיות ּבְלִּּבֹו, 
ֲאבָל ְמִרירות וְלֵב נִּׁשְּבָר ַאְדַרּבָה ֲהֵרי יֵׁש חִּיות ּבְלִּּבֹו לְהִּתְּפַעֵל ולְהִּתְַמְרֵמר, ַרק 
ׁשֶהִּיא חִּיות מִּּבְחִּינַת ּגְבורֹות ְקדֹוׁשֹות ]חיות של צד הגבורה והדין בעבודת ה'[, וְַהּׂשְִמָחה 
ים, ּכִּי ַהּלֵב ּכָלול מִּּׁשְּתֵיֶהן... וְלָכֵן ָאְמרו רז"ל: "לְעֹולָם יְַּרּגִּיז ָאָדם  מִּּבְחִּינַת ֲחָסדִּ
וְַהיְינו ּבְכָל עֵת ׁשֶרֹוֶאה ּבְנַפְׁשֹו  ]שיצרו הטוב יגער ויתמרמר על היצר הרע[.  יֵצֶר ַהּטֹוב" 
ּבְנֵי  לְרֹוב  לְכְָך  וְראויָּה  ַהְמיוֶחֶדת  ׁשָעָה  ׁשֶהִּיא  ַהּכֹוׁשֶר  ׁשְעַת  ַאְך  לְכְָך.  ׁשֶצִָריְך 
ָאָדם, הִּיא ּבְׁשָעָה ׁשֶהוא עָצֵב ּבְלָאו ֲהכִּי מִּּמִּילֵי ְדעָלְָמא ]מדברי וטרדות העולם הזה[, אֹו 
ּכְָך ּבְלִּי ׁשום סִּּבָה, ֲאזַי הִּיא ׁשְעַת ַהּכֹוׁשֶר לְֶהפְֶך ַהעֶצֶב, לְִּהיֹות מִָּּמֵרי ְדחוׁשְּבָנָא 
]מאנשי חשבון הנפש[ הנ"ל ולְַקיֵים ַמֲאָמר רז"ל לְעֹולָם יְַּרּגִּיז וכו' כנ"ל, ובָזֶה יִּפֵָטר 

ֵמָהעַצְבות ׁשֶּמִּּמִּילֵי ְדעָלְָמא וְַאַחר ּכָך יָּבֹא לִּיֵדי ׂשְִמָחה ֲאמִּיּתִית".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ספר התניא, ליקוטי אמרים פרק לא(

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

חשבו: מדוע	דווקא	השמחה	שבאה	לאחר	שברון	הלב	נקראת	"שמחה	אמיתית"?	

נותן	לנו	הגדרה	בהירה	להבדל	בין	עצבות	 'שיחות	הר"ן',	 רבי	נחמן	מברסלב,	בספרו	

ומרירות:

"עַצְבות הוא ּכְמֹו מִּי ׁשֶהוא ּבְכַעַס ובְֹרגֶז, ּכְמֹו ׁשֶּמִּתְַרעֵם ומִּתְלֹונֵן עָלָיו יִתְּבַָרְך 
ַחס וְׁשָלֹום, עַל ׁשֵֶאינֹו עֹוׂשֶה לֹו ְרצֹונֹו. ֲאבָל לֵב נִּׁשְּבָר הוא ּכְבֵן ַהּמִּתְַחֵּטא לִּפְנֵי 
ָאבִּיו, ּכְתִינֹוק ׁשֶּקֹובֵל ובֹוכֶה לִּפְנֵי ָאבִּיו עַל ׁשֶּנִּתְַרֵחק מִֶּּמּנו וְכו'... ַאַחר לֵב נִּׁשְּבָר 

ּבָא ׂשְִמָחה, וְזֶה סִּיָמן אִּם ָהיָּה לֹו לֵב נִּׁשְּבָר - ּכְׁשֶּבָא ַאַחר ּכְָך לְׂשְִמָחה".
)ַרּבִּי נחמן מברסלב, 'שיחות הר"ן', אות מב, מה(

העצבות	והמרירות	נראים	דומים	מבחוץ,	אבל	מבפנים	הם	שונים	בתכלית.	נסכם	את	

ההבדלים	הבולטים	ביניהם,	הנלמדים	מדברי	רבי	שניאור	זלמן	ורבי	נחמן:

העצבות	מבטאת	כעס	ותלונה	על	העבר,	ולא	רצון	לתיקון	של	העתיד.	האדם	העצוב	 	.1

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.

וגורמת	לשיתוק	רוחני.	לעומת	זאת,	המרירות	מחיה	ומעוררת	 העצבות	היא	מוות	 	.2

את	האדם	מהשינה	הרוחנית	בה	שקע.	

עצבות	ושמחה	הם	שני	הפכים.	האיש	העצוב	שקוע	בכישלון	העבר,	ולא	יכול	לשמוח	 	.3

שני	 הם	 והשמחה	 המרירות	 זאת,	 לעומת	 בעתיד.	 שצומחת	 החדשה	 בהזדמנות	

בקירבה	 לשמחה	 ומביאה	 לתיקון,	 פתח	 פותחת	 המרירות	 אחד.	 דבר	 של	 צדדים	

החדשה	לה'.

הלב	הנשבר	הוא	יזום,	ולכן	הוא	נשלט	ויכול	להוליך	לבסוף	לשמחה.	הדיכאון	הוא	 	.4

מדרון,	ביצה	טובענית	שהאדם	נופל	בה,	שאיננה	מוליכה	לשום	מקום	טוב	וחיובי.

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:	

"וְהִּּנֵה ּבְכָל ּפְָרֵטי מִּינֵי ׂשְָמחֹות ַהּנֶפֶׁש הנ"ל, ֵאין ֵמֵהן ְמנִּיעָה לְִּהיֹות נִּבְזֶה ּבְעֵינָיו 
נִּבְזֶה  ֱהיֹותֹו  ּכִּי  ֵמַאַחר  ַמָּמׁש.  ַהּׂשְִמָחה  ּבִּׁשְעַת  נְמוכָה,  וְרוַח  נִּׁשְּבָר  וְלֵב  נְִּמָאס 
נֶפֶׁש  מִּצַד  הוא  ּבְׂשְִמָחה  וֱֶהיֹותֹו  ַהּבֲַהמִּית,  וְנֶפֶׁש  ַהּגוף  מִּצַד  הוא  וכו'  ּבְעֵינָיו 
ָהֱאֹלהִּית וְנִּיצֹוץ ֱאֹלהות ַהְמלוּבָש ּבָּה לְַהְחיֹותָּה כנ"ל. וכְַהאי ּגַוָּונָא אִּיתָא ּבַּזַֹהר: 
יעָא ּבְלִּּבָאִּי מִּּסְִּטָרא ָדא" ]בכיה מצויה  יעָא ּבְלִּּבָאִּי מִּּסְִּטָרא ָדא, וְֶחְדוָּה תְקִּ "ּבְכִּיָּה תְקִּ

בלבי מצד זה, ושמחה מצויה בלבי מצד זה[.

)רבי שניאור זלמן מלאדי, ספר התניא, ליקוטי אמרים פרק לד(

הבכי	והשמחה	משלימים	זה	את	זה,	ושניהם	יחד	מבטאים	את	התחושה	האמיתית	של	

גדול	 בקול	 בוכה	 הוא	 בתחילה	 	- לאיבוד	 לו	 הלכו	 שהוריו	 ילד	 כמו	 ה'.	 אל	 המתקרב	

הבכי	משתלב	 עדיין	 אבל	 ולשמוח	 לחייך	 מתחיל	 הוא	 אותם	 מוצא	 וכשהוא	 ומתייפח,	

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.	

	האם	הרגשת	פעם	תחושה	של	כאב	לב	וחיוביות	שממלאים	אותך	בבת-אחת??	

תאר	את	הסיטואציה.
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"מצווה	גדולה	להיות	בשמחה	

תמיד".

)רבי	נחמן	מברסלב(

פרק ד

מועדים לשמחה

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	

שמחה	 להארת	 מקום	 יש	 זאת	 שבכל	 נלמד,	 התמונה.	 את	 שמשלימה	 נוספת,	

שבאה	מלמעלה.	

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.

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:	

וֲַּאפִּילו ַהֲחָרָטה טֹוב ְמאֹוד  וְֶחְדוָּה.  "עִּיַקר ַמעֲלַת ַהּבְכִּיָּה הוא ּכְׁשֶהִּיא מִּּׂשְִמָחה 
ׁשֶּתְִהיֶה ֵמֲחַמת ׂשְִמָחה, ׁשֵֶמרֹוב ׂשְִמָחתֹו ּבַה' יִתְּבַָרְך, הוא מִּתְָחֵרט ומִּתְּגַעְּגֵעַ ְמאֹוד 
עַל ׁשֶָּמַרד נֶגְדֹו ּבַיָּמִּים ָהִראׁשֹונִּים, ומִּתְעֹוֵרר לֹו ּבְכִּיָּה ֵמֲחַמת רֹוב ַהּׂשְִמָחה, וְזֶה 
עִּיַקר ַמעֲלַת ַהּבְכִּיָּה, ׁשֶּתְִהיֶה ֵמֲחַמת ׂשְִמָחה, וְזֶה "ּבְכִּיָּה" ָראׁשֵי תֵיבֹות: "ְּבׁשְִׂמָך 
ּבִּׁשְמֹו  ַהּׂשְִמָחה  ֵמֲחַמת  ַהּבְכִּיָּה, ׁשֶּתְִהיֶה  - ׁשֶעִּיַקר  )תהילים פט(  ַהּיֹום"  ּכָל  יְגִילּון 

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

השמחה	משחררת,	פותחת	ומצביע	על	קשר	חזק	עם	ה'.	ומשום	כך,	היא	יכולה	לעורר	

ובכך	שם	לב	 יותר	את	עצמו,	 טוב	 רואה	 בזכות	השמחה	האדם	 נסתרות.	 נקודות	 בנו	

לדברים	הדרושים	תיקון.

האם	רבי	נחמן	מדבר	על	בכי	של	שמחה	או	על	בכי	של	כאב?

בין	מרירות	לעצבות

במחתרת	 חסידיים	 תלמידים	 עם	 פעם	 התוועד	 ז"ל	 פייגין	 יחזקאל	 ר'	 החסיד	

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	

לברוח	למקומות	מסתור,	 והתחילו	 כולם	 קמו	 רגע	 בין	 בדרך!	 הק.ג.ב	 והודיע:	

ותודה	לא-ל,	בסופו	של	דבר	השוטרים	לא	הצליחו	לתפוס	אותם.

בהתוועדות	הבאה,	שאל	ר'	יחזקאל	את	התלמידים:	מדוע	כאשר	דרשתי	מכם	

קמתם	 אלא	 בכיתם	 לא	 הגיעו	 הק.ג.ב.	 כאשר	 ואילו	 בבכי,	 פרצתם	 להשתפר	

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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