
 
  

 
 

  
   

 

 בעבודת ה' למרירותבין עצבות 

לאדם )  אדמו"ר הריי"ץ נ"עכתב  מכתב נפלא בעניין השמחה ש
 שנח(: -שנו  'ע ,כרך ד, קודש  אגרותוהיה שרוי בעצבות,  ,שעבר ניתוח

יפה עלה  הנתוח  אשר  לאל  שמעתי   ... תודה  שמוע  הנה  ועתה 
על בריאותו והנהגתו    ומפני זה אינו מביטב  צ  אשר הוא דואג וע  

גם  מפריע  זה  אשר  כמובן  ושינה.  ושתי׳  עבודתו   באכילה 
 ה.בהרבצת תורה והחזקת עוסקי בעבודה ולומדי תור

  כללית ענין הדאגה והנה נודע לכל לומדי תורת החסידות כי  
דשמיא ממילי  גם  רעה  ,והעצבות  מדה  לבד   ,היא  לא  אשר 

צריכים לעקרה מש  כי  , להתרחק ממנה  שצריכים רשה  ואם 
 ע.אסקופה נדרסת לכל מיני ר להיותה ,ומקורה

פש , הנ"ר הרעשל היצ  'אומנתו'כך הוא  "  )שבת קה:(ל אמרו  "רז
גדול, ואומנתו הוא אשר בא לכל    שבאדם הוא אומן   הבהמית

לקטנים שונים,  באופנים  ואדם  וגדולים  אדם  לכל    ,אמצעים 
 ו.אחד ואחד לפי ערכ

עטוף בטלית שאינו שלו, בדמותו   הבהמית פש  לפעמים בא הנ
טו היצר  עניניוב,  של  האדם  את  ומייסרו  ,מזכיר  , מוכיחו 

ומאיים עליו, וכל כוונתו להשפיל ,  ומייעצו ללמוד בספרי מוסר
 ה.בהענינים אשר האדם עוש את האדם ולהטרידו מעבודתו

ולבלבלו האדם  את  להטריד  היצה״ר  של  כוונתו  כל   וזהו 
טובים, וכאשר רואה אשר אי אפשר לו רק    מלהתעסק בענינים

כזה של ענין של יראת שמים, הנה מתלבש בלבוש זה    באופן
, אשר ענין 'אומן' זממו הרע, דמהאי טעמא נקרא  בכדי להפיק

עושה והסתתיו  מוכיח  פתוייו  שהוא  בעת  אשר  כזו   באומנת 
טוב או רע, אי אפשר להכיר   ומייסר על איזה דבר שהוא לא

 . י אשר זהו היצה״רפרצופו האמית

)קרוב   הבעש"ט  בשם  יעקב יוסף  תולדותבספר  מובא  וכן  ]

פ תשא  'לסוף  וכי  לך(  'בפ  כן,  יגידו  אשר  הדבר  עפ"י  ועשית  עה"פ   : שופטים 
ביאור המשנה 'קדשי קדשים שחיטתן   מורי  בשםשמעתי  
 ,שם) , ו'קדשים קלים שחיטתן בכל מקום'  א(  )זבחים ה, בצפון'  

בדמות    ]=קדשי קדשים[, שהיצר הרע בא אל התלמיד חכם  (ו
מצוה  לעשות  הטוב  מוסתר[  יצר  באופן  כן ]=בצפון,  שאין  מה   ,

עם באופן   להמוני  דווקא  לאו  מקום'  'בכל  מגיע  שלהם  קלים,  ]=קדשים 

 דברי פי חכם חן! ו, מוסתר[

)המהר"ש מענה אאזמו"ר    :)כג סיון(  יום  היוםבלוח    וזה הלשון

 הרע   ביחידות חורף תרל"ה: היצר  )הרש"ב נ"ע(לאאמו"ר    נ"ע(
הבהמי'נ'נקרא   כי   פש  דוקא,  בהמה  שהוא  מפני  לא 

שועל   הוא  שבחיות  -לפעמים  לחכמה   ,פקח  וצריכים 
ולפעמים הוא מתלבש בלבוש   ,מרובה להבין תחבולותיו

 .ו ובעל מדות טובותיצדיק תמים ענ

שלו היא לפי מהותו הפרטי.   פש הבהמיבכל אחד ואחד הנ
ויש אשר מתעורר חשק גדול ללמוד חסידות או להתבונן  
היצר  עצת  רק  זהו  הנה  ובאמת  השכלה,  באיזה  היטב 

 .לה וכדומהילמנוע מעבודת התפ  פש הבהמיומתחבולות נ

תמיד אותו  וזכור  בידך  כללא  האי  דבר   :ונקוט  כל  כי 
 הה בפועל, הנה כל מניעה שתהיהמועיל או מביא לעבוד

ר היותר נעלה    -לדבר זה   ב   -אפילו אם המניעה היא ִמד 
 וסיים אאמו"ר נ"עפש הבהמי.  של נ  והוא רק מתחבולותי

פש : עד אז לא ידעתי אז עס קען זיין א פרומער נ(הרש"ב)

]עד אז לא ,  פש הבהמיא חסידישער נ  ך, ווער רעדט נאהבהמי
 . '[ת'חסידי ת', ומי מדבר על נפש בהמיתי'חרד תידעתי שיכול להיות נפש בהמי

נ"ע במכתב: נו  ינו רבותילכן גזרו אבות  [ וממשיך שם הריי"ץ 
אומר זי׳׳ע  הדאגה,  הקדושים  ממילי   אשר  גם  והעצבות 

ודנוהו   ,ומוחלט  דשמיא היא מדה רעה ואסרוה באיסור גמור
אחרי׳ אשר    לגרשה מנחלת חסידים ולעקר,  בדין ארבע מיתות

 .בהפסד ר המביא ריח דריח רעלא תשאר ממנה גם 

נו הקדושים זי״ע באהבתם הגדולה לכל ישראל  ינו רבותיאבות
וחינוכם  ,  בכלל הדרכתם  על  אשר  בפרט,  החסידים  ולעדת 

להיות כי כל אחד ואחד הי׳ להם כבבת    ,הקדושה  מסרו נפשם
הי׳   ,גם היותר קל  ני אדם פרט בטבעי בנ  עינם ממש, הרי כל 

בו להתענין  הבד  בית  כקורת  סיג   להם  מכל  ולזככו  לטהרו 
בני אדם עפ״י    וליפותו ביופי אחר יופי במעלת טבעי,  ופסולת

 ה. התורה והמצו

  למהוהנה בענין הדאגה ממילי דשמיא הנה מצינו בזה תורה ש
ומסודרה באופן הנהגת מרירות מזמן לזמן בזמנים מיוחדים  

 ה.והמסוגלים לז הקבועים

רבותנו  מאבותנו  וההוראה  האזהרה  גדלה  הנה  אז  גם  אז 
זי״ע המזהירים לקצר בזה, אשר מכל זה מובן גודל    הקדושים

כדוגמת סם מרפא חזק  מרפא זה יכול להביא,    ההיזק אשר סם
ואם יוסיפו איזה טפות  ,  א מרפאממנו הו  מאד אשר כמה טפות 

אשר רק כשהוא במדה  ,  המרירות  וכן הוא בענין,  הוא מסוכן
 א. ובמשקל הוא מרפ

, דאחר אשר התמרמר בנפשו על וידוע דמרירות גורם שמחה
גמורה הוא שש    אותו עליו בחרטה  והתחרט  בו  הענין שנזכר 

אומץ בעבודתו, ועשה טוב, אשר בזה הנה לא זו  ושמח ומוסיף
אלא ה׳ אור לו באור   ,עונו אשר חטא ואשם  בלבד[ שמתכפר לו]

 ה. תורה ומצו

ה, ועתה הנה ישים אל לבו להתבונן הדק היטיב בכל האמור בז
מזכי   בכלל  שזה  ברבים  התורה  לימוד  זכות  בגודל  ויתבונן 

ורה אשר אין לו ובגודל ענין החזקת עובדי ה׳ ולומדי תם,  הרבי
כלל מעלתם  שיעור  רום  בהעדר   ,בגובה  ההיזק  גודל  ויתבונן 

הפרעת העצבות הבאה מטעם היצה׳׳ר,   ל ידי העובדות הנ״ל ע
ויגרש את המוח שליט על הלב,    ויגביר דעתו וכח בינתו להיות

באכילה  עצבותו נכון  בסדר  דרוש   ויתנהג  ואם  ושינה,  ושתי׳ 
ולכל לראש יהי׳  ם,  רופאייקח הסמי מרפא אשר נותנים לו ה

השי״ת    וישוב לאיתנו בחיזוק כחותיו אשר   בשמחה וטוב לבב 
ועז שאת  ביתר  בהרבצת   ,יחזקהו  עבודתו  לצבא  ישוב  ושוב 

ולומדי תורה, ויראה רוב נחת   'ברבים והחזקת עובדי ה  תורה
 ו. בבני ביתו יחי

אדמו"ר הריי"ץ עוד מכתב נפלא בעניין השמחה שנכתב ע"י  
 אגרות)  'עצבות', וההבדל בינו לבין  'מרירות'מבאר עניין הה  נ"ע

 :(תסה-תסד 'ע ט,כרך , קודש

צופרידענקייט  - השמחה ה: דש זובמענה על כתבך מיום א׳ לח
זיך    - וכן  )מעצמו(פון  הרוחני,  ומצב  ממעמד    במעמד  העצבות 

  - ם  החכ  פש הבהמיתהרוחני, הן שתי מדות רעות של הנומצב  
על    -להרע   ולהעבירו  במצודתה  האדם  את  ללכוד  שמטרתה 
בכדי שלא יתן דעתו ולבו להתעסק בעניני תורה ועבודה,  ו,  דעת

 ..ו.ערכ כל אחד לפי

 



ז] רק    הבקטע  שלא  לכאורה,  פלא  דבר  מודגש  שבמכתב, 
היא  סומח  עצבות   הרגשת ה'  בעבודת  גם  רעה  מדהר  אלא   ,
 .  רעה מדהבעבודת ה' היא  עצמו מעבודת  שמחה הרגשת

)מובא במכתב מאדמו"ר    אדמו"ר הזקןויש לסמוך לזה את לשונו של  
ת את הרקע ל'יחידות' בו  אגרות קודש כרך ד, ע' קכ ואילך, ושם מובא באריכו  הריי"ץ נ"ע,

ובעל כשרון מפורסם  : נאמרו הדברים בישיבות    בשנת תקנה בא אברך אחד, עילוי מצוין 
מזג תכונתו של האברך   ...לליאזנא מינסק והגליל, ושמו הגאון ר׳ זאב דוב, להוד כ״ק רבינו

חברו בגודל בנחת כמרגיש מהות עצמו וסותר דברי    הרז״ד הנ״ל הי׳ מתון וקר ביותר, מדבר
  בקיאותו וחריפות ומבלי התחשב עם אמיתת הענין, וגם גס רוח נורא הי׳, אבל מזגו הטוב 

  לספר על אדות הויכוחים שהי׳ לו בדברי תורה עם גאוני   'רגיל הית.  כסה על גאותו המבהל
ובקיאותם ועמקותם,   וראשי הישיבות המפורסמים, שהי׳ מפליג בשבחם בגודל חריפותם 

שנים  ת.  בעצמם הגידו שבחו בחריפות ובקיאו  שר אעפ״כ הי׳ מנצחם, ואשרוהי׳ מסיים א
בשקידה החסידות  תורת  בלימוד  הרז״ד  שקד  חדשים  ובה  שלשה  גדולהתעצומה    ... מדה 

בו שינוי לטוב בדרכי   ואז נראה,  ובמשך הזמן הזה הי׳ שתי פעמים ביחידות אצל רבנו הזקן
במהותו ויהי לאחד   ד בליאזנא, כבר נשתנהכעבור החורף, כחצי שנה לשבת הרז״.  תהחסידו

אשר הואיל הוד    סיפר לנו הרז״ד, את  ...מבחירי התלמידים, ובאחת ההתועדות שהי׳ לנו
שאל אצלו   [מה חסר לך?]  ?וואס פעלט דירר:  כ׳׳ק רבנו להגיד לו ביחידות הראשונה, לאמ

]אינני  .  טפעלאון איך פיהל ניט אז מיר  ,  מיר פעלט  איך ווייס ניט וואס   : והשיב  .כ״ק רבנו
 ואז השיב לו רבינו(: יודע מה חסר לי, ואינני מרגיש שחסר לי[. 

הפכים בעצם מהותם. דאס    ]הינם[רוחניות וגשמיות זענען  
וואס איז א מעלה אין גשמיות, איז א חיסרון אין רוחניות  

שה הי]מה  בגשמיות,  מעלה  ברוחניות[יא  חיסרון  ההסתפקות  א  מידת   .
]מידת איז א מעלה אין גשמיות, און א חיסרון אין רוחניות  

   מעלה בגשמיות, וחיסרון ברוחניות[.ההסתפקות היא 

אחר כך נשען רבינו הזקן על אצילי ידיו בדבקות, ויוסיף 
לאמר: אין גשמיות איז א שמח בחלקו דער גרעסטער בעל 
מעלה, און דורך עבודה וועט אזא איינער צוקומען צו די 
העכסטע מדריגות. אין רוחניות אבער, איז א שמח בחלקו 

יורד דער גרעסטער חיסרון,   ווערט רחמנא ליצלן א  אין 
'עבודה'   ה]בגשמיות, השמח בחלקו הוא בעל מעלונופל.   הגדול ביותר, ובעזרת 

הוא   בחלקו'  ה'שמח  ברוחניות,  אבל  גבוהות.  הכי  לדרגות  להגיע  כזה  אחד  יכול 
 החיסרון הגדול ביותר, והוא נעשה ליורד ונופל, רחמנא ליצלן[. 

במכתב: נ"ע  הריי"ץ  שם  בארוכה   [וממשיך  נתבאר  וכבר 
בכלל   לשמוע  ש  ובשיחות הקד  -בתורת החסידות  זכינו  אשר 

בפרט,    -זי״ע  מ  מפי הוד כ״ק אאמו״ר הרה״ק זצוקללה״ה נבג״
וואס    ,אשר אחד מעניני תורת החסידות שזיכנו השי״ת הוא

אייגענע   די  זעהען  צו  אויגען  די  חסידים  עפענט  חסידות 
דים טוען אין עבודה צו  , און חסיווי אויך די מעלות  חסרונות

די טובו  פארטיליגען  מדות  זיי  פון  מאכען  און  רעות   ת מדות 
, וחסידים  עצמו  מעלותעצמו וכן    חסרונותלחסידים את העיניים לראות    תחסידות פותח]

   .[עוסקים בעבודה להכרית המדות רעות ולעשות מהם מידות טובות

מרירות, און דאס דארף אבער זיין ניט דורך עצבות נאר דורך  
ידי  ]  נאר דורך מרירות  ניט ידי עצבות, ולא רק על  אבל זה צריך להיות לא על 

 איז   'עצבות'כפתגם המקובל מזקני החסידים,    [רק]  נאר  ,[מרירות
נאר ווען    -   ' כשר ' איז    ' מרירות '  '! טריפה ' וואס דאס איז    ' ישות ' 

אשר  ישות, א יעצבות ה] ...הדאס מיט שמחה של עבוד מען פארזיסט
 . [ בשמחה של עבודה...   ותה , אבל רק כאשר ממתיקים א ה טריפה, מרירות היא כשר   י ה ו ז 

מישות וגאוה,    העצבות מגיע  א[זה מודגש שתי עניינים:  קטע  ב
 לידי עבודה.  ה, ומביא' עצבות'שונה מ 'מרירות' ב[

הראשוןהאת   נובע  –  עניין  כאשר  אפילו  מחוסר   ת שעצבות 
נובע  בעבודת בדברי    –מ'ישות'    תה',  היטיב  אדמו"ר מוסבר 
קֹום ְפִניא  עה"פ  וישלח,  פ'  ,  עת"ר   המאמרים  ספר)  נ"ע  הרש"ב ם ַהמ  א ַיֲעֹקב ש   : (לַוִיְקר 

נ"ע(וז"ל   הרש"ב  בע  כן  וכמו  :)של  השמחהניובן  דבכדי   , ין 
לבחי כלי  העליונה  נתשיהי׳  כאשר   ,שמחה  דוקא  זהו 

בבחי  היא  את    ,ביטול  נתהעבודה  מרגיש  שאינו  דהיינו 
 ,ואינו נחשב בזה לאיזה מציאות דבר בעיניו  ,העבודה שלו

 השמחה האלקית כו׳.   נתיחהוא כלי לב הזדי יל ע

הוא הוא  נ דה  ,והענין  העיקר  בפרט  השמחה  בענין  ה 
דוקא תהי׳ השמחה באלקות, וכמו   הזדי  יל  שע  ,הביטול
ת לל הזקן שהי׳ שמח ביותר בשמחת ביהב  )סוכה נג.(שמצינו  

 .ו'ן ביותר כַעְנְות  לפי שהי׳  ואבה,הש

בחלקו הוא דוקא במי שבטל   חדהשמ  ,וכן הוא בגשמיות
שיש לו ושמח   הה״ה מסתפק במ  ,ואינו יקר בעיני עצמו

דלפי שמרגיש ,  וסיבת העצבות הוא הרגשת עצמובזה.  
עצמו את  בעיניו   ,מאד  הוא  לו   ,ויקר  שמגיע  שחושב 

 ,בעיניו וחפץ יותר  טמע   רי זהלכן כמה שיש לו ה   ,הרבה
 '. וכ הוא בעצבות ל ידי זהוע

חסרון    ,ברוחניות  ואה  ןוכ באיזה  בעצבות  הוא  דכאשר 
בעבודה העצבות  ,וגרעון  עצמו  סיבת  ההרגש   ,היא 

וכשיש   ,עצמוב דבר  עובד כדבעי ה״ה מציאות    הואדכאשר  
בבחי  אינו  בעבודה  בעצמו  נתחסרון   הוא  דמה   ,מציאות 

עובד אל אינו    הוא  הזם  ומשו  ,קיםוומהו מהותו כאשר 
 .אבל לא שנוגע לו הענין האלקי בזה ,בעצבות

והן    ר מרע'סו'הן ב  ,דכאשר נוגע לו הענין האלקי שבזה
טוב',וע'ב היפך    שה  לו מה שהוא    ליוןהעון  הרצ משנוגע 

מאלקות  ,ח״ו מרוחק  שהוא  מה  הקירוב   ,או  העדר  או 
כו׳ הרגש   ,מרירותנת  בבחי   הזרי  ה  ,לאלקות  בזה  שיש 

זהדמשו  ,אלקי בבחי  ם  הוא  אצלו  נתהמרירות   .חיות 
רק שהיא שמחה שבמרירות    ,שמחה   רי זהדענין החיות ה
כךזה מביא אחאבל    , שהיא בהעלם בעבודה    ר  לשמחה 

 . )ראה תניא תחילת פ' לא( כנודע ו'כ קירוב נתבבחי

לאלקות וקירוב  עבודה  לידי  מביא  אינו  העצבות    , אבל 
אסקופה הנדרסת לכל מיני רע   ל ידי זהנעשה ע  !ואדרבה

מפני   הוא  לזה  והסיבה  לו ח״ו.  שנוגע  מה  זה  שאין 
  א ענין והו  ,העדר מציאות עצמו  י אםכ  ,מאלקות  הריחוק

אבל   . ו'הוא בעצבות כ  ם זהדמשו  ,הרגש עצמותו ביותר
בביטול הוא  הואה  ,כאשר  ה וז   ,באלקותבשמחה    רי 

ה    שכתוב ִוים ַבהוי׳ ִשְמח  שהשמחה  ,  )ישעיהו כט, יט(ְוי ְספּו ֲענ 
 .(76 מספר גיליוןב)ראה באריכות  וענוה הוא ענין א׳

בחיכן    וכמו בחי  נתלמעלה  גורם  הענוה    נתהשמחה 
 דהיינו ירידת והשפלת האור והגילוי. וכמו המלך  כול,כבי

שלא בשעת    ה שאין כןמ  ,בעת השמחה ה״ה מתגלה לכל
וכן בנפש כו׳.  השמחה היא    ,השמחה ה״ה סגור בהיכלו 

היא   השמחה  דעיקר  הטעם  וזהו  דוקא.  הביטול  מצד 
כו׳. להיותו בבחי׳ ביטול עצמי    ,הראי׳ דאלקות  נתבבחי

שאינו מרגיש   ,ביטול  נתוזהו דכאשר העבודה היא בבחי
אבל כאשר הוא את עבודתו ה״ה כלי להשמחה שלמעלה.  

מציאות    נתשהוא בבחי  ,שמרגיש את עבודתו  ,יש  נתבבחי
ונופל   ,מסתלק ממנו השמחה העליונה  ,בעיניו בעבודתו

יותר  נתבבחי עדיין ישות  בזה  יש  הנ״ל  דבהרגשה   .
ל ל עבא  ו',ויגבה לבו בדרכי ה׳ כ  א עניןשהו  ,טובתערובות  

 . ו'בהגבהה ובגסות וגאוה כ  ,נופל בישות ממש הזדי י

שבין עצבות למרירות, ואיך שמרירות   הבדלה  –עניין השני  הו
אפשר לחדד על   –לידי עבודת ה'    המביא  [כנ"ל  הנכון ובזמן  ]כמובן במינון  
 ידי משל: 

שהמפעל שלו  מתעורר משינה עמוקה, ומודיעים לוה בעל עסק
עולה באש, ברור שירגיש צביטה בלב, והדבר יכאב לו מאוד,  

, וינסה להציל  אבל יחד עם זה יקפוץ מהמיטה, וירוץ בכל כוחו
ל כבר נשרף כולו, עמה ששייך. מצד שני, אם יודיעו לו שהמפ

 סר אונים... ויתגבר עליו הרגשת יאוש וח  וכבר אין מה לעשות,

מצד שני ו  ,את האדם לחוסר מעש  ה'עצבות' מפילבדומה לכך,  
האדם    נתמדרבו  תמעוררחיות,  ב  הלאממ'מרירות'   את 
 אדמו"ר הזקןוכלשון    .בקו החיובי  ולפעולעל הקשיים  להתגבר  

מטם כאבן ואין חיות ו היא שלבו מט  'עצבות'  :)פרק לא(  בתניא
אדרבה  'מרירות' אבל    ,בלבו נשבר,  בלבו    !ולב  חיות  יש  הרי 

 ... להתפעל
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