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שמחה מתוך עצבות
תניא	לקוטי	אמרים	|	פרק	לא

עצבות נגד הסטרא אחרא
עבודת הביטוש נראית הפוכה מעבודת ה' מתוך שמחה. ההתבוננות הממושכת בריחוק מה' ובשפלות 

זו משמשת ככלי בעבודת ה'.  הנפש הבהמית עשויה להביא על האדם דכדוך ועצבות, אך עצבות 

"מיניה וביה אבא לשדי ביה נרגא" )מן היער עצמו נוטלים את העץ לקת הגרזן שגודע עצים(. כמו אדם 

שכורת עץ בעזרת גרזן שהקת שלו עשויה מעץ, כך גם אנו, בעבודת הביטוש, משתמשים בעצבות, 

שהיא כלי של הסטרא אחרא, נגד הסטרא אחרא.

כאב  פשוטה,  עצבות  האדם  מרגיש  בתחילה  צער:  של  סוגים  שני  מעורר  הבהמית  הנפש  ביטוש 

זו נובעת מן הקליפה שבו, מן הזעזוע של נפשו הבהמית על חשיפת  על חסרונותיו ופגמיו. עצבות 

בה  משמשים  ורע  שטוב  הנוגה  שבקליפת  הטוב  בחלק  ושורשו  חיובי,  צער  זהו  אולם  חסרונותיה. 

זו  יותר, שנקראת מרירות. תחושה  ולאחריו מגיעה תחושה מתוקנת  זמני,  הוא  זה  בערבוביה. צער 

שונה מן העצבות השלילית, אשר נובעת מחולשה ומרפיון, מכווצת את האדם, הופכת אותו למיואש 

וגורמת לו לחדול מעשייה. המרירות ושברון הלב של הביטוש הם רגשות מלאי חיים ועוצמה, מלאי 

געגוע ורצון לקרבת אלוקים, והם מניעים את האדם לעשיית טוב. 

השורש של הסטרא אחרא הוא במידת הדין, הקשורה לספירת הגבורה. הגבורה והדין הם כוחות של 

צמצום והגבלה. הסטרא אחרא מסתירה מאיתנו את ה' ומונעת מאיתנו להיפגש איתו ולדבוק בו. גם 

העצבות ושברון הלב מגיעים מספירת הגבורה: גם הם מצמצמים את כוחות החיות שבאדם ועוסקים 

בחסרונותיו ובפגמיו. אך כאשר תוקפים את הרע בעזרת הכוחות שלו עצמו, מתקנים אותו מן השורש 

ומנביעים מתיקות חדשה של שמחה. שמחה שבאה מתוך שברון הלב. 

זהו פירוש הפסוק "בכל עצב יהיה מותר". העצב הוא שלילי, אך כאשר משתמשים בו באופן הנכון, 

ובוקעים בעזרתו את האטימות שהנפש הבהמית אוטמת את ליבנו, הוא מותיר אחריו שמחה יוקדת.
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והנה אף אם כשיאריך הרבה להעמיק בעניינים הנ"ל כשעה ושתיים להיות 
בנמיכת רוח ולב נשבר יבא לידי עצבות גדולה לא יחוש 

ואף שעצבות היא מצד קליפת נוגה ולא מצד הקדושה כי בצד הקדושה 
וכן  שורה אלא מתוך שמחה"  ו"אין השכינה  במקומו"  וחדוה  "עוז  כתיב 

לדבר הלכה וכו' 

טוב  מבחינת  ה'[ היא  עבודת  ]מענייני  דשמיא  ממילי  היא  העצבות  שאם  אלא 
שבנוגה 

]ולכן כתב האר"י ז"ל שאפילו דאגת העונות אינה ראויה כי אם בשעת 
הוידוי ולא בשעת התפלה ותלמוד תורה שצ"ל בשמחה שמצד הקדושה 

דווקא[

אך אף על פי כן הרי כך היא המדה, לאכפיא ]לכפות[ לסטרא אחרא במינה 
ודוגמתה. 

כמארז"ל "מיניה וביה אבא לשדיה ביה נרגא" ]מן היער עצמו נוטלים את העץ לקת הגרזן 
הגודע עצים[ ו"פגע בו כיוצא בו". 

יהיה מותר" והיתרון היא השמחה הבאה אחר  ועל זה נאמר "בכל עצב 
העצב כדלקמן. 

ה'  פני  מאור  ריחוקה  על  הנפש  ומרירות  נשבר  לב  אין  באמת  אך 
והתלבשותה בסטרא אחרא נקראים בשם עצבות כלל בלשון הקודש 

ולב  חיות בלבו אבל מרירות  ואין  כי עצבות היא שלבו מטומטם כאבן 
נשבר אדרבה הרי יש חיות בלבו להתפעל ולהתמרמר... 

כדי להמתיק הדינים  גבורות הקדושות  צריך לעורר בחינת  והנה לעתים 
שהם בחינת נפש הבהמית ויצר הרע כששולט ח"ו על האדם 

כי אין הדינים נמתקין אלא בשרשן 

ולכן אמרו רבותינו ז"ל "לעולם ירגיז אדם יצר הטוב" ]על יצר הרע[ והיינו בכל 
עת שרואה בנפשו שצריך לכך.

ביטוש בשעת עצבות
כאשר אנחנו מרגישים שליבנו אטום ואהבת ה' אינה בוערת בו, עלינו למצוא זמן לעריכת חשבון נפש 

ולביטוש הנפש הבהמית, כדברי חז"ל: "לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע". מכיוון שעבודה זו 
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נעשית בשברון לב, הזמן המתאים לה ביותר הוא כאשר נופלת בנו עצבות בגלל קושי או כאב, ואפילו 

כשאנו עצובים סתם כך בלי סיבה. באותן הזדמנויות, במקום שנילחם בעצבות אנחנו יכולים למנף 

אותה ולהפוך אותה לשברון לב על הנפש הבהמית, שמסתירה את ה' ומונעת מאיתנו לדבוק בו. כך 

אנו גם משתחררים מן העצב והופכים אותו, בסיום התהליך, לשמחה בה'.

אך שעת הכושר שהיא שעה המיוחדת וראויה לכך לרוב בני אדם היא 
בשעה שהוא עצב בלאו הכי ]ממילא[ ממילי דעלמא או כך בלי שום סבה 

אזי היא שעת הכושר להפך העצב להיות ממרי דחושבנא ]האנשים שעושים חשבון 
נפש[ הנ"ל ולקיים מאמר רבותינו ז"ל "לעולם ירגיז" וכו' כנ"ל 

ובזה יפטר מהעצבות שממילי דעלמא.

משברון לב לרחמים
וגורמים  חשבון הנפש ועבודת הביטוש מתרכזים בנפש הבהמית, ומשום כך הם מכווצים את הלב 

נובעת מהסטת המבט שלנו מן הנפש הבהמית אל הנפש  לדכדוך. שמחת הנפש שבאה אחריהם 

האלוקית. 

האישיות שלנו כלולה משתי נפשות, האחת אמנם נמוכה וארצית, אך האחרת היא חלק מה' ממש, 

והיא קיימת בנו כשם שהיא קיימת בתוך כל אחד ואחד מישראל, אלא שהיא עטופה וכלואה בתוך 

שברון  האלוקית,  בנפש  להתבוננות  הבהמית  בנפש  מהתבוננות  עוברים  כשאנחנו  הבהמית.  הנפש 

הלב מתחלף ברחמים. אנו מתמלאים רחמים על הנפש האלוקית, שהיא חלק א-לוה ממעל ממש, 

ואשר לפני ירידתה לעולם הייתה כלולה בה', וכעת היא בעולם התחתון, כבולה לנפש הבהמית ולגוף 

הגשמי, כבן מלך שהוגלה ונפל בשבי. 

ההזדהות עם הכאב והצער של הנפש האלוקית מעוררת בנו רצון להיטיב לה, להחזיר אותה למקום 

הראוי לה, לדבקות אלוקית. ואכן, יש לנו אפשרות לעשות זאת. בכל מעשה של מצווה, בכל לימוד 

תורה ובכל תפילה אנו מאחדים מחדש את נפשנו האלוקית עם ה'. קיום התורה והמצוות מביא לידי 

ביטוי את עשרת הכוחות של הנפש האלוקית, עשר הספירות, ועוטף אותה באלוקות. 

צירוף המילים "תשובה ומעשים טובים" מתאר את קיום המצוות מתוך רחמים על הנפש האלוקית, 

ורצון להשיב אותה למקומה. תשובה מהסוג הזה אינה באה לתקן חטאים, אלא היא תשובה עמוקה 

יותר, תשובת הנפש האלוקית, שירדה מן העליונים אל העולם הזה ומתחברת שוב לה' בכוח המצווה.

לנחמו  לבו  אל  ישיב  שזאת  דהיינו  אמיתית  שמחה  לידי  יבא  כך  ואחר 
בכפליים אחר הדברים והאמת האלה הנ"ל 

לאמר ללבו אמת הוא כן בלי ספק שאני רחוק מאד מה' בתכלית ומשוקץ 
ומתועב כו' אך כל זה הוא אני לבדי הוא הגוף עם נפש החיונית שבו 
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אבל מכל מקום יש בקרבי חלק ה' ממש שישנו אפילו בקל שבקלים שהיא 
נפש האלהית עם ניצוץ אלקות ממש המלובש בה להחיותה 

רק שהיא בבחינת גלות 

ואם כן אדרבה כל מה שאני בתכלית הריחוק מה' והתיעוב ושיקוץ הרי 
נפש האלהית שבי בגלות גדול יותר והרחמנות עליה גדולה מאד 

ולזה אשים כל מגמתי וחפצי להוציאה ולהעלותה מגלות זה להשיבה אל 
בית אביה כנעוריה קודם שנתלבשה בגופי שהיתה נכללת באורו יתברך 

ומיוחדת עמו בתכלית 

וגם עתה כן תהא כלולה ומיוחדת בו יתברך כשאשים כל מגמתי בתורה 
ומצות להלביש בהן כל עשר בחינותיה כנ"ל 

המשוקץ  בגופי  מגלותה  לה  בצר  ה'  אל  לצעוק  תפלה  במצות  ובפרט 
להוציאה ממסגר ולדבקה בו יתברך 

כדי  שעושה  טובים  מעשים  שהן  טובים  ומעשים  תשובה  בחינת  היא  וזו 
להשיב חלק ה' למקורא ושרשא דכל עלמין ]למקור ושורש כל העולמים[.

ירידה צורך עלייה
שלא  מה',  לנו  ניתנה  שלנו  הבהמית  שהנפש  בכך  ההכרה  מתוך  מגיעה  הביטוש  לאחר  השמחה 

מבחירתנו, והימצאותה בנו אינה בשליטתנו: "אני לא עשיתי את עצמי". לו היינו יכולים לבחור בכך, 

מסתבר שהיינו מוותרים על הנפש הבהמית ובוחרים להיברא עם הנפש האלוקית לבדה. אך ה' בחר 

לברוא אותנו דווקא כמו שאנחנו: להוריד את הנפש האלוקית ולשכן אותה בגוף גשמי, עטופה בנפש 

הבהמית. 

ירידה זו של הנשמה היא לצורך עלייה. הנפש האלוקית ירדה אל הנפש הבהמית במטרה לתקן אותה 

ולהפוך אותה לכלי להשראת שכינה. כל מעשה של מצווה, כל מחשבה ודיבור של תורה מרוממים 

את הנפש הבהמית ואת הגוף הגשמי ומקדשים אותם. 

על המצוות נאמר "פיקודי ה' ישרים משמחי לב". ההבנה שבלימוד התורה ובקיום המצוות, עם כל 

פרטי ההלכות הכלולות בהן, אנו מממשים את הרצון האלוקי העמוק שהוביל לירידת הנפש האלוקית, 

ומעוררת בנו השתוקקות  ה' ובשמחה בה',  מבעירה מחדש את הלב שלנו ברגשות קודש, באהבת 

ה' נפשי אשא".  "אליך  זו מתוארת בפסוק  ובמצוות. תחושה  ה' בתורה  לקשר את הנפש מחדש אל 

אנו נושאים את הנפש האלוקית, מרוממים אותה ומשיבים אותה אל ה' על ידי התורה, שהיא "משיבת 

נפש".
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וגם שמחת הנפש תהיה בתוספת אורה ושמחה כאשר ישיב אל לבו דעת 
ותבונה לנחמו מעצבונו ויגונו לאמר כנ"ל הן אמת כו' אך אני לא עשיתי 

את עצמי. 

ולמה עשה ה' כזאת להוריד חלק מאורו יתברך הממלא וסובב כל עלמין 
וכולא קמיה כלא חשיב ]הכול אינו נחשב לעומתו[ והלבישו במשכא דחויא ]עור של 

נחש, כינוי לגוף הגשמי[ וטפה סרוחה 

החיונית  נפש  כל  לה'  להעלות  עליה  צורך  היא  זו  ירידה  אם  כי  זה  אין 
ומעשה  דבור  מחשבה  בחינת  הן  לבושיה  וכל  נוגה  שמקליפת  הבהמית 

שלה על ידי התלבשותן במעשה דבור ומחשבת התורה 

ואם כן איפוא זאת אעשה וזאת תהיה כל מגמתי כל ימי חלדי לכל בהן 
חיי רוחי ונפשי 

וכמו שכתוב "אליך ה' נפשי אשא" 

דהיינו לקשר מחשבתי ודבורי במחשבתו ודבורו יתברך והן הן גופי הלכות 
הערוכות לפנינו וכן מעשה במעשה המצות 

שלכן נקראת התורה משיבת נפש פי' למקורה ושרשה 

ועל זה נאמר "פקודי ה' ישרים משמחי לב".

מושגים בחסידות:

קליפת נוגה
הקליפות מתחלקות באופן כללי לשתי דרגות: 

א. שלוש הקליפות הטמאות, הנקראות "רוח סערה וענן גדול ואש מתלקחת" )על פי 

יחזקאל א, ד(.

)"נוגה"(, כלומר יש בה צדדים  נוגה, שהיא אמנם קליפה, אך יש בה אור  ב. קליפת 

טובים וניתן להעלות חלקים ממנה ולחברם אל הקדושה. קליפה זו היא התוכן הפנימי 

של "עץ הדעת טוב ורע", שגם בו יש כוחות של טוב ורע, והיא מקור הנפש הבהמית. 

לכל יהודי יש יכולת לברר את כוחות הטוב שבנפשו הבהמית, המגיעה מקליפת נוגה, 

ולהעלותם לקדושה.
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שאלות לסיכום ולחזרה:
מה ההבדל בין עצבות לבין שברון לב?  .1

מהם הזמנים המתאימים ביותר לעבודת הביטוש?  .2

איך עוברים משברון הלב של הביטוש לשמחה?  .3

לאיזו מטרה ירדה הנפש האלוקית לעולם?  .4


