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כוח ההתמודדות של הבינוני
תניא	לקוטי	אמרים	|	פרק	יד

ועשה טוב
מדרגת הבינוני, כפי שהיא מתפרשת בספר התניא, היא מדרגה עליונה מאוד: הבינוני שלם במעשיו, 

אולם  סגולה,  ליחידי  מדרגה  שזוהי  נראה  לעולם.  רע  יעשה  שלא  לו  וברור  ובמחשבותיו,  בדיבוריו 

אדמו"ר הזקן מלמד אותנו שכל יהודי צריך לשאוף למדרגה זו ואף יכול להגיע אליה, משום שהבינוני 

אינו נדרש לבטל את הרע שבליבו, אלא רק לא להביאו לידי ביטוי. כך מתפרש הפסוק "סור מרע 

ועשה טוב": אדם מצווה לסור מן הרע שבקרבו, לא להישמע לו, אך איננו מצווה להפוך את הרע לטוב, 

אלא רק לעשות טוב. הנפש הבהמית, על תאוותיה ומידותיה הרעות, קיימת בליבו לעולם, אך בכל 

רגע ורגע הוא מסוגל להתגבר עליה ולהישמע רק לנפשו האלוקית.

למדנו שהיתרון של השכל על הרגש משמש את הבינוני בהתגברות על נפשו הבהמית: גם אם יש בו 

רצונות ותאוות, ההחלטה השכלית שהוא אינו רוצה לעבור על רצון ה' מאפשרת לו לגבור עליהן, אבל 

עבודת ה' מתוך התאפקות תמידית אינה שלמה, אדם צריך לעבוד את ה' מתוך רגשות קודש, רצון 

והתלהבות, ולא רק מתוך שליטה ואיפוק.

איך אפשר לייצר רגשות קודש בתוכנו? בעל התניא מלמד אותנו שרגשות הקודש האלה כבר מצויים 

בנו, ועלינו רק לגלות אותם.

למסור את הנפש
יש תכונה מיוחדת המצויה בכל יהודי, אפילו ב"קל שבקלים" - אדם שאינו מכבד את התורה והמצוות 

כלל. זוהי מסירות נפש.

יהודים מסרו את נפשם על קידוש השם. מסירות הנפש הייתה קיימת גם אצל  במשך כל הדורות 

יהודים שהיו רחוקים  ואפילו אצל  חייהם לא הקפידו לקיים את כל מצוות התורה,  יהודים שבמשך 

כי תשא
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ומצוות, אך בשעה שעמדו מול הברירה האם לכפור בה' ולהמשיך לחיות, או למות,  מאוד מתורה 

בא  הנפש,  מסירות  כוח  זאת,  לעשות  שהכוח  מסביר  התניא  בעל  השם.  קידוש  על  למות  בחרו 

מהאהבה הפועמת עמוק בליבו של כל יהודי, אהבה נסתרת שעל שמה נקראו ישראל "אוהבי שמך".

אהבה זו מאירה ומתגלה כאשר יהודי מבין שעליו לבחור האם הוא שייך לה' או לא. בהירות ההחלטה, 

והיותה חד משמעית, נוגעת בנקודה פנימית בנפש וגורמת לאדם לגלות כמה הוא אוהב את ה', ועד 

כמה הקרבה לה' היא הדבר החשוב לו ביותר, אף יותר מחייו, עד שהוא מוכן למסור את נפשו עליה.

פעמים רבות כאשר עולה בנו מידה רעה או תאווה רעה, הנפש הבהמית מעלה בנו "רוח שטות": אנחנו 

מדמים לעצמנו שמעשה כזה או אחר לא יפריד אותנו מה', ושאין כאן בחירה אמיתית בין חיבור לה' 

לניתוק ממנו, וממילא כוח מסירות הנפש נשאר נסתר בעומקי הלב שלנו. בזמנים אלו אנחנו עלולים 

להרגיש חסרי אונים מול הרצונות הרעים השולטים בנו.

אם לא נתפתה להאמין לרוח השטות הזאת, נבין שבכל מעשה שאנחנו עושים אנו יכולים לבחור האם 

אנו משייכים את עצמנו לה' או לא, בכל מעשה שאינו לרצון ה' אנו מפרידים את עצמנו מה', מנתקים 

או  לחזקו  יכולים  אנחנו  מעשה  ובכל  החופשית.  בבחירתנו  בנו,  תלוי  לה'  שלנו  החיבור  הקשר.  את 

חלילה לנתקו. 

ההבנה שבחירה בחטא היא בחירה לנתק את עצמנו מה', תעורר בתוכנו את כוח האהבה המסותרת 

לה', כוח מסירות הנפש, ותביא לידי ביטוי את רצוננו האמיתי - לדבוק בו בכל מחשבה, דיבור ומעשה 

שלנו, מבלי להפריד את עצמנו מה' כלל.

והנה מדת הבינוני היא מדת כל אדם ואחריה כל אדם ימשוך 

שכל אדם יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה 

כי הבינוני אינו מואס ברע שזהו דבר המסור ללב... 

אלא "סור מרע ועשה טוב" 

והיכולת  הבחירה  שבהם  ומחשבה  דבור  במעשה  ממש  בפועל  דהיינו 
והרשות נתונה לכל אדם לעשות ולדבר ולחשוב גם מה שהוא נגד תאות 

לבו והפכה ממש 

כי גם בשעה שהלב חומד ומתאוה איזו תאוה גשמיית בהיתר או באיסור 
ח"ו יכול להתגבר ולהסיח דעתו ממנה לגמרי 

באמרו ללבו אינני רוצה להיות רשע אפי' שעה אחת כי אינני רוצה להיות 
מובדל ונפרד ח"ו מה' אחד בשום אופן 

כדכתיב עונותיכם מבדילים וגו' 

רק אני רוצה לדבקה בו נפשי רוחי ונשמתי בהתלבשן בשלשה לבושיו ית' 
שהם מעשה דבור ומחשבה בה' ותורתו ומצותיו 
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אוהבי  שנקראו  ישראל  כללות  בלב  כמו  לה'  שבלבי  מסותרת  מאהבה 
שמך 

ואפי' קל שבקלים יכול למסור נפשו על קדושת ה' ולא נופל אנכי ממנו 
בודאי 

ואין  ביהדותו  עודנו  זו  שבעביר'  לו  ונדמה  שטות  רוח  בו  שנכנס  אלא 
נשמתו מובדלת מאלהי ישראל וגם שוכח אהבתו לה' המסותרת בלבו 

אבל אני אינני רוצה להיות שוטה כמוהו לכפור האמת.

שאלות לסיכום ולחזרה:
איזה כוח מאפשר לכל אדם להיות בינוני?  .1

מהיכן יודעים שכוח זה נמצא גם אצל 'קל שבקלים'?  .2

איך מעוררים את הכוח הזה ומשתמשים בו לעבודת ה' היומיומית?  .3
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