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חריף אבל טעים
תניא	לקוטי	אמרים	|	פרק	כז

מה המשמעות?
פעמים רבות הצער שלנו על מצבנו הרוחני אינו נובע מכך שחטאנו, אלא מתסכול על כך שעלינו 

להתמודד שוב ושוב עם הרהורים, תאוות ורצונות רעים. כאשר אנחנו מתאמצים לעבוד את ה', לקדש 

שאין  למסקנה  להגיע  עלולים  אנחנו  הזה,  העולם  לענייני  נמשכים  זאת  ובכל  עצמנו,  את  ולרומם 

משמעות לעבודתנו הרוחנית מכיוון שהיא אינה עוקרת לחלוטין את הרע מלבנו.

ורצונות רעים בזמן  ומלמד אותנו שההפך הוא הנכון: כאשר עולים בנו הרהורים  בא אדמו"ר הזקן 

ה',  - עלינו לשמוח, משום שזאת הזדמנות לקיים את רצון  ובתפילה  שאיננו עסוקים בלימוד תורה 

להתמודד עם הרע שבקרבנו ולנצחו. 

לשאוף להיות בינוני
ובהבנת  הנפש  כוחות  בהבנת  מטעות  נובע  רעים  הרהורים  עם  החוזרת  ההתמודדות  על  הצער 

רעים, הדמות שאנחנו  רצונות  אותנו  תוקפים  עוד  אותנו שכל  בעולם. בעל התניא מלמד  תפקידנו 

צריכים לשאוף אליה אינה דמותו של הצדיק אלא דמותו של הבינוני.

הצדיק אינו מתמודד עם רצונות רעים כלל, משום שהוא ניצח באופן סופי את הרע שהיה בו, וכעת 

כללית  דרך  ואינה  סגולה,  ליחידי  מה'  מתנה  היא  זו  מדרגה  לקדושה.  ומכוונים  טובים  רצונותיו  כל 

בעבודת ה'.

הבינוני, לעומתו, מתגבר כל חייו על רצונותיה של נפשו הבהמית, אשר מושכת אותו לתאוות ולכל מה 

שאינו נכלל בקדושה. בכל רגע עלולים לתקוף אותו הרהורים פסולים, משום שהוא אינו יכול להכניע 

את הנפש הבהמית באופן מוחלט, אלא רק לגבור עליה בכל פעם מחדש.

שמיני
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את  להכניע  הצלחנו  האם  בשאלה  נמדדת  אינה  שלנו  הרוחנית  העבודה  הצדיק,  לעבודת  בניגוד 

הרע באופן מוחלט, אלא האם בכל רגע נתון הטוב שבנו הצליח לגבור על הרע ולשלוט בו. אין לנו 

היא  עבודתנו  עיקר  להפך:  עבירה.  הרהורי  ועם  רעים  רצונות  עם  עוד  נתמודד  שלא  לצפות  סיבה 

בהתמודדות מול כוחות הרע שבקרבנו. לשם כך ירדה נשמתנו אל העולם הזה.

על כך נאמר "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם". הציווי איננו "ולא תזנו", 

אלא "ולא תתורו". הרע קיים בליבנו ואין לנו שליטה על כך. אך אנו יכולים וצריכים להתגבר על הרע 

ולא לתור אחריו - להימשך אחריו ולתת לו שלטון על מעשינו, דיבורינו ומחשבותינו, או חלקם.

ניצחון בעולם העליון
כל ניצחון של הטוב שבתוכנו על הרע, גם אם נדמה לנו שהוא קטן וחסר ערך, מעורר ניצחון של הטוב 

העליון על שורש הרוע. מקור הרוע של הסטרא אחרא הוא כשמה - היותה "צד אחר", תחושת הקיום 

הנפרד שלה מה'. כל ניצחון על הרוע שבתוכנו משפיל את הסטרא אחרא בעולם העליון, מצמצם 

את כוחה ומקיים את דברי הנביא: "אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאום ה'". 

יצרו, שהיא הכנעת הסטרא אחרא כאן בעולם  ספר הזוהר מתאר איך כל התגברות של אדם על 

התחתון, מרוממת ומנשאת את כבוד ה' בעולם העליון וגורמת לו נחת רוח עצומה. 

כאשר נרפה מן הציפייה לכך שהרע יסור מקרבנו ושלא יהיו לנו עוד התמודדויות ומאבקים פנימיים, 

נוכל לראות בכל מאבק כזה מתנה, הזדמנות למלא את רצון ה' ולהגביר את הטוב בכל העולמות. 

מתוך כך נתמלא בחיוניות ובשמחה גדולה לקראת הניצחון הבא. 

רעות  ותאוות  רעים  מהרהורים  אלא  עונות  מדאגת  אינה  העצבות  ואם 
שנופלות במחשבתו. 

הנה אם נופלות לו שלא בשעת העבודה אלא בעת עסקו בעסקיו ודרך 
ארץ וכהאי גוונא ]וכדומה[ 

מסיח  הוא  במחשבתו  לו  שנופלות  שאף  בחלקו  לשמוח  לו  יש  אדרבה 
דעתו מהן לקיים מה שנאמר "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר 

אתם זונים אחריהם". 

בו  כיוצא  בבינונים  אלא  ח"ו  זונים  לקראם  בצדיקים  מדבר  הכתוב  ואין 
שנופלים לו הרהורי ניאוף במחשבתו בין בהיתר כו' וכשמסיח דעתו מקיים 

לאו זה 

ואמרו רבותינו ז"ל "ישב ולא עבר עבירה נותנים לו שכר כאלו עשה מצוה" 

ועל כן צריך לשמוח בקיום הלאו כמו בקיום מצות עשה ממש 
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ואדרבה העצבות היא מגסות הרוח שאינו מכיר מקומו ועל כן ירע לבבו 
על שאינו במדרגת צדיק שלצדיקים בודאי אין נופלים להם הרהורי שטות 

כאלו 

כי אילו היה מכיר מקומו שהוא רחוק מאד ממדרגת צדיק 

והלואי היה בינוני ולא רשע כל ימיו אפילו שעה אחת 

הרי זאת היא מדת הבינונים ועבודתם לכבוש היצר וההרהור העולה מהלב 
למוח ולהסיח דעתו לגמרי ממנו ולדחותו בשתי ידים כנ"ל 

ובכל דחיה ודחיה שמדחהו ממחשבתו אתכפיא סטרא אחרא לתתא ]מוכנע 
הסטרא אחרא שלמטה[ 

ובאתערותא דלתתא אתערותא דלעילא ]בהתעוררות שלמטה ההתעוררות שלמעלה[

עצמה  מעלה[ המגביה  של  אחרא  הסטרא  ]ומוכנע  דלעילא  אחרא  סטרא  ואתכפיא 
כנשר לקיים מה שכתוב "אם תגביה כנשר וגו' משם אורידך נאם ה'" 

וכמו שהפליג בזהר פרשת תרומה בגודל נחת רוח לפניו יתברך 

כד אתכפיא סטרא אחרא לתתא ]כאשר מוכנע הסטרא אחרא למטה[ 

דאסתלק יקרא דקודשא בריך הוא לעילא על כולא ]שמתעלה כבודו של הקדוש 
ברוך הוא למעלה על הכול[ 

יתיר משבחא אחרא ]יותר מכל שבח אחר[ 

ואסתלקותא דא יתיר מכולא ]והתעלות זו יתרה על כולן[ וכו'. 

ולכן אל יפול לב אדם עליו ולא ירע לבבו מאד גם אם יהיה כן כל ימיו 
אחרא  לסטרא  לאכפיא  עבודתו  וזאת  נברא  לכך  אולי  כי  זו  במלחמה 

]להכניע את הסטרא אחרא[ תמיד.

אתהפכא ואתכפיא
עבודת הצדיק ועבודת הבינוני שונות במהותן, וכל אחת מהן גורמת באופן אחר נחת רוח לפני ה'.

עבודת הצדיק נקראת "אתהפכא". הצדיק הופך את הטבע של נפשו לאלוקי. הוא מבטל את הסטרא 

הזה,  העולם  ענייני  אל  בעבר  שנמשכו  הבהמית,  נפשו  של  הכוחות  כל  שבקרבו.  הרוע  את  אחרא, 

נמשכים כעת רק אל הקדושה ואין לו צורך להיאבק בהם כלל. עבודת ה' שלו זורמת כמים, בהרמוניה 

ובשלמות. לעומתו הבינוני עובד את ה' בדרך ה"אתכפיא". הוא נמצא במאבק תמידי מול הרע ומכניע 

אותו שוב ושוב כל ימי חייו. שני סוגי עבודות אלו מענגים את ה' וגורמים לו נחת רוח, כל עבודה בדרכה.
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על פי ספר הזוהר, דברי יצחק לעשיו "ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי" הם גם מאמר השכינה לעם 

ישראל. השכינה מבקשת מעם ישראל להכין לה מטעמים. המטעמים, בלשון רבים, הם שני הסוגים 

של עבודת ה', של הצדיק ושל הבינוני, שיש בהם סוגים שונים של נחת רוח לה', והם דומים לשני סוגי 

התענוג שיש במאכלים: העונג ממתיקות והעונג מחריפות. הטעם המתוק טעים וערב לחך תמיד, יש 

והוא מקביל לעבודה התמה של הצדיקים. לעומתו, הטעם החריף, ה"פיקנטי",  ושלמות  בו פשטות 

מכיל בתוכו טעמים חזקים ולא נעימים, אך כאשר הוא עשוי נכון יש בו עונג משלו, לא פחות מאשר 

העונג שבמתיקות, והוא נותן את הטעם למאכלים המשביעים את האדם ומשיבים את נפשו, בעוד 

שהטעם המתוק משמש בעיקר לקינוח. גם עבודת הבינוני כוללת מאבקים לא פשוטים, אך דווקא 

מתוכם צומח עונג אחר, מיוחד, שאינו נמצא בעבודת הצדיקים. נחת הרוח שיש לה' מעבודת הבינוניים 

היא תכלית הבריאה, והעונג מעבודת הצדיקים מלווה אותה ומשביח אותה כקינוח לאחר הסעודה.

וכך מפרש אדמו"ר הזקן את הפסוק "כל פעל ה' למענהו וגם רשע ליום רעה": עבודת הבינוני, שיש 

בתוכו כוחות של רשע, הופכת ליום את הרעה. כלומר, ההתמודדות עם כוחות הרוע שבקרבו מאירה 

כאור יום בעולמות העליונים, והיא חשובה ויקרה לפני ה' לא פחות מעבודת הצדיק. 

ושני מיני נחת רוח לפניו יתברך למעלה. 

א' מביטול הסטרא אחרא לגמרי ואתהפכא ממרירו למתקא ומחשוכא 
לנהורא ]והפיכתו ממרירות למתיקות ומחושך לאור[ על ידי הצדיקים. 

בתקפה  אחרא[ בעודה  הסטרא  ]כשמוכנעת  אחרא  הסטרא  אתכפיא  כד  והשנית 
דלתתא  באתערותא  ה'  מורידה  ומשם  כנשר  עצמה  ומגביה  וגבורתה 

]בהתעוררות של מטה[ על ידי הבינונים. 

לשון  מטעמים  אהבתי"  כאשר  מטעמים  לי  "ועשה  הכתוב  שאמר  וזהו 
רבים שני מיני נחת רוח והוא מאמר השכינה לבניה כללות ישראל כדפי' 

בתיקונים. 

וכמו שבמטעמים גשמיים דרך משל יש שני מיני מעדנים אחד ממאכלים 
ערבים ומתוקים. 

והשני מדברים חריפים או חמוצים רק שהם מתובלים ומתוקנים היטב עד 
שנעשו מעדנים להשיב הנפש. 

וזהו שאמר הכתוב "כל פעל ה' למענהו וגם רשע ליום רעה" 

פירוש שישוב מרשעו ויעשה הרע שלו יום ואור למעלה 

לעילא  הוא  בריך  דקודשא  יקרא  ואסתלק  אחרא  סטרא  אתכפיא  כד 
]כשיכניע את הסטרא אחרא, ויתעלה כבודו של הקדוש ברוך הוא למעלה[.
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מושגים בחסידות:

"באתערותא דלתתא אתערותא דלעילא"

אתערותא דלעילא
- התעוררות של מעלה. 

ה' על האדם, מבלי שהאדם התכונן  ושל טהרה בעבודת  כוח  עליונה של  השפעה 

וטרח לשם כך. התעוררות זו מגיעה אל האדם כמתנה ואינה מוגבלת למצבו הרוחני, 

אך היא אינה שייכת לו ואינה תואמת את כלי הנפש שלו, ולכן הוא עלול לאבד אותה.

אתערותא דלתתא
- התעוררות של מטה. 

התעוררות נפשית שבאה מצד האדם שמתגבר על הרע שבתוכו ומקרב עצמו לה'. 

בה  שיש  והיגיעה  העמל  אך  האדם,  של  ליכולותיו  ומוגבלת  מצומצמת  אמנם  היא 

נותנים לה קיום בנפשו והיא הופכת לחלק ממנו.

ברע,  למאבק  המוגבלים  בכוחותיו  ולהשתמש  ה'  אל  להתקרב  האדם  התעוררות 

מעוררת את ה' להשפיע עליו ועל העולמות כולם כוח וטהרה בלי גבול ומידה. 

שאלות לסיכום ולחזרה:
ממה נובע הצער על ההתמודדות עם רצונות רעים?  .1

מה משמח בהתמודדות הזו?  .2

מהם שני סוגי המטעמים בעבודת ה'?  .3


