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תניא	לקוטי	אמרים	|	פרק	כו

עצבות מייאשת
קשיי החיים אינם המכשול היחיד בדרך אל השמחה. לעיתים קרובות העצבות שאנחנו חשים היא 

דווקא פנימית, ואפילו רוחנית. אנחנו מתוסכלים ומאוכזבים ממצבנו הרוחני. עצבות על ריחוק מה' 

ועל מצב רוחני ירוד נראית ממבט ראשון רגש ראוי ומבורך, אולם האדמו"ר הזקן מלמד שגם עצבות 

כזאת יכולה להיות רעה ומזיקה, ואם לא נסיר אותה מעלינו היא עלולה להרחיק אותנו מן הקדושה 

ולגרום לנו לחטוא.

עלולים  הם  ה',  בעבודת  עוסקים  שאנחנו  בשעה  מתעוררים  הזה  הסוג  מן  חרטה  הרהורי  כאשר 

ולהמשיך  לדחותם  עלינו  ולכן  התפילה,  ומשמחת  הלימוד  משמחת  אותנו  ולעכב  אותנו  להחליש 

וביתר  בצורכי הפרנסה  הזה,  בענייני העולם  עוסקים  אנו  גם כאשר  גדולה.  ה' בשמחה  לעבוד את 

העניינים הגשמיים, אין בנו פניות אמיתית לתהליך שלם של חרטה ותשובה. העצבות על החטאים 

עלולה להפיל אותנו לייאוש ולחולשה, שידרדרו אותנו לחטאים נוספים.

כדי להבחין בין שברון לב אמיתי ונכון על הריחוק מה' ובין עצבות מדומה שמפילה אותנו אל החטא, 

יש להתבונן בשורש של העצבות, במה שמוליד אותה. שברון לב אמיתי, חשבון נפש שמוביל לתשובה, 

מגיע מתוך תחושות של אהבת ה' ושל יראתו, המעוררות צער נכון ואמיתי על החטאים ועל החיץ שהם 

יוצרים בינינו ובין ה'. לעומת זאת, עצבות שלא קדמה לה התעוררות באהבת ה' וביראתו היא עצבות 

גם במקרה  מול הנפש הבהמית.  לנו במלחמה התמידית  ולהפריע  אותנו  פסולה, שבאה להחליש 

שהעצבות הפתאומית הזאת מביאה איתה הרהורי חרטה על חטאים שראוי לחזור עליהם בתשובה, 

ואפילו על חטאים חמורים, זוהי עדיין עצבות שקרית ויש לסור ממנה. במבט מפוכח ובהומור מסותר 

תוהה האדמו"ר הזקן איך פתאום באמצע היום "נופלת עלינו" העצבות על ענייני עבודת ה'. אין זאת, 

הוא מסיק, אלא עצת היצר.
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לקבוע זמן
זמן  לפנות  עלינו  הגשמיים,  או  הרוחניים  עיסוקינו,  באמצע  שמופיעה  לעצבות  שנתמסר  במקום 

זמנים קבועים מראש  ולתשובה אמיתית. באותם  להתבוננות פנימית אשר מביאה להרהורי חרטה 

נוכל להתבונן בגדלות ה' ולעורר בליבנו רגשות קודש של אהבת ה' ויראתו, ומתוך כך מרירות הלב 

על חטאינו תביא אותנו לתשובה שלמה. בסיום התהליך הזה עלינו להרפות מן העצב ולהאמין שה' 

קיבל את תשובתנו וסלח לנו, ומתוך כך תשוב אל ליבנו השמחה השלמה בה'.

]בענייני עבודת ה'[ צריך לשית עצות בנפשו לפטר  אך העצבות ממילי דשמיא 
ממנה 

ובטוב  ה' בשמחה  ה'[ שצריך לעבוד  ]עבודת  צריך לומר בשעת עבודה  אין 
לבב 

אלא אפילו מי שהוא בעל עסקים ודרך ארץ אם נופל לו עצב ודאגה ממילי 
דשמיא ]בענייני עבודת ה'[ בשעת עסקיו 

בידוע שהוא תחבולת היצר כדי להפילו אחר כך בתאוות ח"ו כנודע 

יראתו  ה' או  לו עצבות אמיתית מחמת אהבת  כן מאין באה  שאם לא 
באמצע עסקיו? 

או  תורה  ה'[ בתלמוד  ]עבודת  עבודה  בשעת  העצבות  לו  שנפלה  בין  והנה 
בתפלה ובין שנפלה לו שלא בשעת עבודה זאת ישים אל לבו כי אין הזמן 
גרמא ]הזמן איננו מתאים[ כעת לעצבות אמיתית אפילו לדאגת עונות חמורים 

ח"ו. 

רק לזאת צריך קביעות עתים ושעת הכושר בישוב הדעת להתבונן בגדולת 
ה' אשר חטא לו 

כדי שעל ידי זה יהיה לבו נשבר באמת במרירות אמיתית...

יסיר העצב מלבו לגמרי  מיד אחר שנשבר לבו בעתים קבועים ההם אזי 
ויאמין אמונה שלימה כי ה' העביר חטאתו ורב לסלוח 

וזו היא השמחה האמיתית בה' הבאה אחר העצב כנזכר לעיל.

שאלות לסיכום ולחזרה:
מה הנזק שיכולה לגרום עצבות על מצבנו הרוחני?  .1

איך אפשר להבחין בין שברון לב אמיתי לבין עצבות מדומה על ריחוק מה'?  .2

איך מתחרטים על חטאים באופן נכון?  .3
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