
 
 

 חברים יקרים,
 

  היום ראש חודש אב.
 

 "...משנכנס אב ממעטין בשמחה", כך כתוב במסכת תענית בתלמוד הבבלי. הסיבה לאמירה הזאת, כידוע,
 היא שבחודש אב אירעו אסונות גדולים בהיסטוריה היהודית, ובראשם חורבן בית המקדש הראשון והשני.

 חודש אב הוא החודש שבו החלה הגלות של עם ישראל מארצו, ובעקבותיה אלפיים וחמש מאות שנות נדודים
 ורדיפות.

 
  פרשנים רבים שואלים, מדוע ההוראה היא להמעיט בשמחה, למה, למשל, לא להרבות בעצבות?

 
 בספרו הגדול של רבי נחמן, ליקוטי מוהר"ן, בפרק ב', הוא אומר את הדבר הבא (הסוגריים הם שלי): "כי זה
 ידוע שצריך האדם להיזהר מאד להיות בשמחה תמיד, ולהרחיק העצבות מאד מאד... ואפילו כשמתחיל

 להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב, והוא מלא חטאים, ורוצה הבעל דבר [הכוונה ליצר הרע] להפילו
 על ידי זה [על ידי רגשות האשם] בעצבות ומרה שחורה, חס ושלום, אף על פי כן אסור לו ליפול מזה, רק

 צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב…".
 

 בתפיסה החסידית הקלאסית (בניגוד גמור, לצערי, לחסידות של היום) בעולם עצמו אין באמת עצבות.
 העצבות היא מלאכתו של "יצר הרע". היא נובטת בתודעתו של האדם כתוצאה מתעתוע. המטאפורה ליצר

 הרע בתורה הוא הנחש. הנחש המיתולוגי (לא זה שבטבע…) מסתובב לו על גחונו בגן של החיים - קרי, בנבכי
 התודעה האנושית - ולוחש לאדם כל העת עד כמה הוא לא בסדר, כמה נוראים חטאיו, כמו הוא "דפוק". בלי

 שאנו שמים לב הארס מתפשט בתודעתו, מרעיל אותה, וכשהאדם כבר בטוח שהוא מקולקל לגמרי, התעתוע
  הושלם.

 
  התיאור הזה הוא "קיצור תולדות הרעלת התודעה האנושית". עד היום, איש לא שרד את הארס!

 
 לעומת התעתוע של העצבות, השמחה נתפסת בחסידות כמצב הקיומי האמיתי. השמחה היא הטוב, והטוב,

  לפי סיפור הבריאה העברי הקדום, הוא תיאור מדויק של המציאות.
 

 שבע פעמים בסיפור הבריאה נאמר "טוב": "ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ִּכי טֹוב", "ִיָּקוּו ַהַּמִים... ְוֵתָרֶאה ַהַּיָּבָׁשה,
 ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ִּכי טֹוב", "ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא... ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ִּכי טֹוב", "ֶאת ַהָּמאֹור ַהָּגדֹול... ְוֶאת ַהָּמאֹור ַהָּקטֹן,

 ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ִּכי טֹוב", "ַהַחָּיה ָהֹרֶמֶׂשת... ְוֵאת ָּכל עֹוף ָּכָנף... ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ִּכי טֹוב", "ַוַּיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת ַחַּית
 ָהָאֶרץ ... ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ִּכי טֹוב", "ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה, ְוִהֵּנה טֹוב ְמֹאד"  (בראשית פרק א).

 
 הרע מופיע לראשונה רק בסיפור עץ הדעת טוב ורע. משמע שהרע, לפי מיתוס הבריאה העברי, הוא "רק"

 בדעת - בתודעה - ולא במציאות עצמה. ותודעת הרע - קרי, לחישת הנחש, המקטין, השופט, המבזה - הוא
  מקור העצבות בעולמו של האדם.

 



 סיפורו האחרון של רבי נחמן - מעשה בשבעה קבצנים, שנחשב לעמוק ולנשגב שבסיפוריו - נפתח בקדימון על
 מלך (שבסיפורי החסידות הוא תמיד מלך מלכי המלכים) המחליט למסור לבנו (האדם) את המלוכה - את
 האחריות - על חייו. הייתה שמחה גדולה בממלכה, וכולם הוזמנו למשתה חגיגי (כמקובל בסיפור החסידי)

  לחגוג את התבגרותו של האדם.
 

 ואז... (הפרשנות בסוגריים היא שלי): "כשנעשו שמחים מאוד, עמד המלך ואמר לבנו: היות שאני חוזה
 בכוכבים [כלומר, אני מתבונן במגמות של העולם הפיזי שבראתי], ואני רואה שאתה עתיד לרדת מן

 המלוכה [כלומר, לשכוח לגמרי שאתה מולך על חייך], על כן תראה [תוודא] שלא תהיה לך עצבות
 כשתרד מן המלוכה, רק תהיה בשמחה. וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. וגם כשתהיה לך
 עצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה על שאין אתה מלך, כי אינך ראוי למלוכה, מאחר שאינך יכול

 להחזיק את עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה [כלומר, כשתשכח שאתה מולך על חייך, תתקשה
 לשמור על תודעת השמחה, ותיתן ליצר הרע להוריד אותך בייגון שאולה, אל העצבות], אבל כשתהיה

 בשמחה [כשתכיר במציאות האמיתית - מציאותו של הטוב - גם כשלא תחוש שאתה מולך על חייך וגם
 כשתהיה "למטה"], אזי אהיה בשמחה יתירה מאוד".

 
 והנה מגיע לו היום חודש אב, חודש שבו אירעו אסונות קשים ביותר ליהודים. בחודש אב ירדנו מן המלוכה,

 בלשון הסיפור של רבי נחמן. בתשעה באב חרב עולמנו. פעמיים! העולם שלנו כמו החשיך. אור הבריאה, שכל
  כלו טוב, התעמעם, כביכול.

 
 התגובה הטבעית ביותר כשקורה אסון - כשנחרב עולמנו - הוא לשקוע במרה שחורה, בעצבות. אבל מה שבא
 בטבעיות לא דורש מצווה. אין שום צורך לומר לנו "משנכנס אב מרבין בעצבות", שהרי אנו עושים זאת ממילא,

  ואנחנו ועושים את זה מצוין! ולכן, במקום עצבות, ההוראה היא "ממעטין בשמחה".
 

 שנים שאנחנו מבינים את ההוראה הזו כמצווה: בתשעת הימים הראשונים של חודש אב עלינו להמעיט
 בשמחה ולהימנע מדברים משמחים.

 
 אבל אולי לא מדובר במצווה כלל וכלל? אולי זו בכלל רשות? מכיוון שנראה לכם שהאור התמעט, יש לכם

 רשות להמעיט בשמחה. בודאי שלא להיות בעצבות, אבל מותר לכם להמעיט מהכרת הטוב והשמחה, שהם
  הרי תשתיתו של עולם.

 
 העולם לא באמת החשיך, הוא לא באמת רע, רק נראה לנו שהחשיך. החושך, החורבן, הכאב - או הרע, כפי

  שאנו מכנים זאת - הם בחוויה שלנו.
 

 הרשות (ולא המצווה!) להמעיט בשמחה ניתנה מתוך התחשבות בחוויה האנושית, הסובייקטיבית, שלנו. כמו
 בסיפור של רבי נחמן, הבורא מאוד ישמח אם גם אנחנו נשמח - תמיד ובכל מצב - אבל הוא "מבין" שאיננו

 יכולים להחזיק תודעה של שמחה לאורך זמן. הוא "מקבל" שהתודעה האנושית שברירית ונוטה לשפוט לרעה
 את המציאות כשקשה לנו. מה לעשות, הוא "נאנח", שבני האדם לא רואים את הטוב הנוכח בכל, ושהם

  מצליחים לשמוח רק כשיש להם סיבה חיצונית טובה לשמוח...
 

 אבל אם נדייק עוד קצת, נגלה שהרשות היא לא להמעיט בשמחה, אלא להמעיט, אבל בשמחה! כלומר,
 הרשות היא להמעיט - לחוות מחסור, מצוקה, חורבן וכאב - וגם אז, כפי שנאמר בסיפור של רבי נחמן, עדיין

  לדעת להיות בשמחה. כן, לדעת לשמוח גם כשאין סיבה נראית לעין.
 

 אני מודה, ההבנה הזו קשה להפנמה. קשה מאוד! אני, באופן אישי, ממש לא שם, עדיין... אבל עבורי זה
  המצפן. זהו החזון. זו העבודה הרוחנית המונחת לפתחנו.

 



 הפרשה השבוע היא פרשת מסעי, ובה פירוט ארבעים ושתיים התחנות שעברו בני ישראל במסע שלהם
  ממצרים לארץ המובטחת.

 
 פרשת מסעי היא מטאפורה לתמצית חייו של האדם - תמצית המסע שלו מסיר הבשר אל ההבשלה שלו כאדם

  שלם. בדרך הוא יחווה כמה רגעי שפע והרבה מאוד רגעי מחסור, כאב, פחד ואימה.
 

 אל הארץ המובטחת יגיע מי שרואה בכל תחנה הזדמנות לצמיחה. והצמיחה היא היכולת לראות את הטוב
 הנסתר - את "האור הגנוז" - בכל הנסיבות שמסביב, תהיינה אשר תהיינה. היכולת ללקט את המן הפלאי

  ולשתות את המים המחיים, האצורים במעמקי כל סלע וסלע במדבר הצחיח של חיינו.
 

 זה בסדר אם אנחנו עדיין לא שם. לכן יש רשות להמעיט בשמחה - ולו לתשעה ימים - ואז לשוב אל עבודת ה'
  - כל אחד בדרכו - לראות וללקט את ניצוצות האור הגנוזים במסע חיינו.

 
 שבת שלום וחודש טוב,

 
 אלישע


