
ָלָּמה ָחׁשּוב ִלְׂשֹמַח? ַהִאם ֲאִני ָצִריְך ִלְׂשֹמַח ְּבָכל ַמָּצב? 

ְוֵאיְך ֲאִני ָאמּור ְלָהִגיב ְּכֶׁשּקֹוֶרה ִלי ַמֶּׁשהּו ָעצּוב אֹו ְמַעְצֵּבן? 

ָקָרה ְלָך ַּפַעם ֶׁשִהְצַלְחָּת ְלִהָּׁשֵאר ְּבִׂשְמָחה, ַלְמרֹות ֶׁשָהָיה ַמֶּׁשהּו ֶׁשִעְצֵּבן אֹוְתָך?

 

ְּבֶפֶרק כ"ו ְּבֵסֶפר ַהַּתְנָיא, ַמְסִּביר ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ַעל ּכֹוָחּה ֶׁשל ִׂשְמָחה. הּוא ֵמִביא ָמָׁשל ָעל ְׁשֵני

ֲאָנִׁשים ֶׁשִּנְלָחִמים ֶזה ָּבֶזה, ָהֶאָחד ָחָזק, ַהֵּׁשִני ַחָּלׁש, ַאְך ִמי ְיַנֵּצַח? ֶזה ֶׁשָּׁשרּוי ְּבִׂשְמָחה! ְלֹלא ָּכל

ֶקֶׁשר ְלכֹוחֹו ִויכֹולֹוָתיו.

ַהִּׂשְמָחה – ִהיא ַמְתּכֹון ַלְּזִריזּות. ָהַעְצבּות, ְלֻעַּמת ֹזאת – ַמְתּכֹון ְלַעְצלּות ּוְכֵבדֹות.

ָלֵכן, ַהָּׂשֵמַח – ְמַנֵּצַח!
 

ָּכְך, ֶזה ַּבִּמְלָחָמה מּול ַהֵּיֶצר- ִאם ֶאָּלֵחם ּבֹו ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה, ֵיׁש ִלי ִסּכּוי ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָּגדֹול ְלִהְתַּגֵּבר ּוְלַנֵּצַח!

ְוָכְך ֶזה ְּבָכל ָּדָבר ַּבַחִּיים, ִאם ֲאִני רֹוֶצה ְלַהְצִליַח, ָעַלי ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה.

ֲאָבל ֵאיְך ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד, ְּבָכל ַמָּצב? 

ַּגם ֶאת ֶזה ַמְסִּביר ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ְּבֶפֶרק כ"ו ְּבַתְנָיא:
 

ָעֵלינּו ִלְזֹּכר, ֶׁשָּכל ָמה ֶׁשּקֹוֶרה ִאָּתנּו – ֶזה ִמְּלַמְעָלה! ַהֹּכל ְלטֹוָבה! ְוִאם ַהֹּכל ְלטֹוָבה, ֵאיזֹו ִסָּבה

ֵיׁש ִלי ִלְהיֹות ְּבַעְצבּות? ֲהֵרי הקב"ה הּוא ֶזה ֶׁשְּמַנֵהל ֶאת ָהעֹוָלם, הּוא רֹוֶאה ֶאת ַהְּתמּוָנה

ִהְׁשִליָמה, יֹוֵדַע ָמה ֲהִכי טֹוב ִּבְׁשִביִלי ְודֹוֵאג ֶׁשָּכְך ִיְקֶרה, ַּגם ִאם ֲאִני ֹלא ָּתִמיד ֵמִבין ֹזאת.
 

ֶזה ְּכמֹו ְּכֶׁשֶּיֶלד ָקָטן רֹוֶצה ֲהמֹון ַמְמַּתִּקים, ְוַההֹוִרים ֹלא ַמְסִּכיִמים לֹו, ִּכי ֶזה ַמִּזיק ִלְבִריאּות... 

ַהֶּיֶלד ַהָּקָטן ֹלא ָּתִמיד ֵמִבין ֶׁשַההֹוִרים רֹוִצים ֶאת טֹוָבתֹו, הּוא ִמְתַעְצֵּבן ְוָעצּוב. ֲאָבל ִאם ָהָיה יֹוֵדַע

ֶׁשַההֹוִרים ְּבַסְך ַהֹּכל ּדֹוֲאִגים ִלְבִריאּותֹו – ָהָיה ָׂשֵמַח ַעל ָּכְך ֶׁשּדֹוֲאִגים לֹו ְוׁשֹוְמִרים ָעָליו :) .

ַּגם הקב"ה, עֹוָׂשה ַהֹּכל ְלטֹוָבֵתנּו. ַּגם ִאם ֲאַנְחנּו ֹלא ָּתִמיד ְמִביִנים, ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַהֲאִמין ָּבֶזה 

ְוִלְזֹּכר ֹזאת, ְוֶזה ַיֲעֹזר ָלנּו ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד!
 

"ִעְבדּו ֶאת ה' ְּבִׂשְמָחה" ֶנֱאַמר ְּבֵסֶפר ְּתִהִּלים ּוָפסּוק ֶזה ָהַפְך ְלַאַחת ַהִּסְסָמאֹות ָהִעָּקִרּיֹות ֶׁשל

ֲחִסידּות ַחָּב"ד. ְּכֶׁשַהְּדָבִרים ַנֲעִׂשים ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה – ֵהם ָּתִמיד ְׁשֵלִמים יֹוֵתר ּוֻמְצָלִחים יֹוֵתר,

ְלֻעַּמת ֹזאת, ֲעִׂשָּיה ִמּתֹוְך ֶעֶצב ְוִדְכּדּוְך ְמִביָאה ְלתֹוָצאֹות ֲעלּובֹות.
 

ַהֲחִסידּות ְמַלֶּמֶדת, ִּכי ֶעֶצם ָהֻעְבָּדה ֶׁשִּנְּתָנה ָלנּו, ַלֲאָנִׁשים ְקַטִּנים ָּכמֹונּו, ַהְּזכּות ַלֲעֹבד ֶאת ה' – זֹוִהי

ִסָּבה ְלִׂשְמָחה ֲעצּוָמה! ִהֵּנה, ָאָדם ָקָטן ָיכֹול ְלָׁשֵרת ֶאת ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ַהּבֹוֵרא ָהֵאין סֹוִפי, ְוִלְגֹרם לֹו

ַנַחת-רּוַח! ֵאיְך ֶאְפָׁשר, ִאם ֵּכן, ֶׁשֹּלא ִלְׂשֹמַח ְּכֶׁשָאנּו ְמַקְּיִמים ִמְצָוה אֹו לֹוְמִדים ֶאת ּתֹוָרתֹו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא?
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ָנכֹון, ֶׁשֲאַנְחנּו ֹלא ֻמְׁשָלִמים. ָּתִמיד ֵיׁש ֲעַדִין ָמה ְלַתֵּקן ּוָמה ְלהֹוִסיף. 

ַאְך ַהִאם ֶזה ָצִריְך ִלְגֹרַע ֵמָהֹאֶׁשר ַהָּגדֹול ֶׁשְּבֶעֶצם ַהְּזכּות ִלְהיֹות ְיהּוִדי 

ּוְלַמֵּלא ַאַחר ִצּוּוָייו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא? ְלֶהֶפְך, ֵיׁש ִלְׂשֹמַח ַעל ַהִחּיּוב ּוְבכֹוָחּה ֶׁשל 

ִׂשְמָחה זֹו ְלַתֵּקן ֶאת ָמה ֶׁשּדֹוֵרׁש ִּתּקּון.

ב"ה

-סיפור-
ַּפַעם ַרִּבי זּוָׁשא ֵמַאִניפֹוִלי ְוַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך ִמִּליַז'ְנְסק ֻהְׁשְלכּו ְלַמֲאָסר ַעל ֹלא ָעֶול ְּבַכָּפם.

ְּבֶמְרַּכז ַהָּתא ֶׁשּבֹו ָיְׁשבּו ַיַחד ִעם ּגֹוִיים ַרִּבים ָהָיה ֻמָּנח ְּדִלי ֶׁשל ֵׁשרּוִתים!... ַהֵּסָרחֹון ָהָיה ָּגדֹול ָּכְך

ֶׁשָהַאִחים ֹלא ָיְכלּו ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְוֹלא ְלִהְתַּפֵּלל.

ֶׁשִהִּגיַע ְזַמן ִמְנָחה ּוְלֶפַתע ֵהֵחל ֶאָחד ָהַאִחים ִלְבּכֹות, ִהִּביט ֵאָליו ָאִחיו ְוָאַמר לֹו: ַּגם ְּכֶׁשֵאיְנָך ָיכֹול

ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְגַלל ַהַּצֲחָנה ַאָּתה ְמַקֵּים ִמְצָוה, ּוִמְצוֹות ֵיׁש ְלַקֵּים ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה... ִאם ֵּכן, ֵיׁש ָלנּו ִסָּבה

ִלְׂשֹמַח ְוִלְרֹקד, ָמה ְלָך ָעצּוב?... קּום ִלְרֹקד!...

ֵהֵחּלּו ְׁשֵני ָהַאִחים ִלְרֹקד ְוִלְׂשֹמַח ַעד ֶׁשַרַעׁש ַהִּׂשְמָחה ִהִּגיַע ֶאל ַהּׁשֹוְמִרים ֶׁשִּנְכְנסּו ִמָּיד ְּבַכַעס ִלְבֹּדק

ַעל ָמה ַהְּמהּוָמה. ַרִּבי זּוָׁשא ְוַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך ָהיּו ֲעסּוִקים ְּבִׁשיָרה ְוִרּקּוִדים ְוֹלא ָענּו, ַרק ִהְצִּביעּו ַעל

ַהְּדִלי. ָּכֲעסּו ְמאֹוד ַהּׁשֹוְמִרים ֶׁשָּׁשְמעּו ֶאת ִסַּבת ַהִּׂשְמָחה ְוהֹוִציאּו ֶאת ַהְּדִלי ֵמַהָּתא ֶּתֶכף ּוִמָּיד. ְוסֹוְפסֹוף

ָיְכלּו ַהֲחִסיִדים ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִהְתַרְּגׁשּות ֶאת ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה...

 

ִסּפּור ֶזה ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ֶׁשִּׂשְמָחה ּפֹוֶרֶצת ְּגבּולֹות, ּוְכֶׁשָאָדם ְמַחֵּיְך ְלַמָּטה ְמַחְּיִכים ֵאָליו ַּגם

ִמְּלַמְעָלה, ְוָאז הּוא ִנַּצל ּוְמַקֵּבל ֶׁשַפע ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה!

-וידאו ˘ל הרבי-

סיימ˙ם? עברו למ˘ימה היומי˙...

אם התורה מצווה אותנו לשמוח - כנראה שיש לנו על מה לשמוח ואת הכח לשמוח!
 

בוידאו הבא נראה כיצד מסביר הרבי שאם אנחנו מצווים להיות בשמחה, בוודאי שיש לנו על מה

לשמוח. וכששמחים, מצליחים!
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