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 הקדמה

העבודה לא הייתה דבר של מה בכך. למדנו את נושא הסבל אל מול האומללות בתחילת בחירת נושא 

שנת הלימודים, בה אבי חלה בסרטן אלים. הסבל היה נוכח בחיי בצורה בלתי נסבלת ובדיוק אז 

 למדתי כיצד ניתן לאפשר לו להישאר ככזה ולא להפכו לאומללות.

ר כיוון שהאדם שבאופן טבעי הייתי מתייעצת , בעיקמאז עברתי התחבטויות רבות בנוגע לעבודה

שהסבל הוא בעצם חלק בלתי נפרד מחיינו, ולא בדרך הקשה הבנתי  איתו בנוגע לעבודה זו הוא אבי.

ניתן להעלימו. באותה מידה שניתן להפוך את הסבל לאומללות, כך ניתן להפכו לאושר ורגיעה. 

וגם באספקט האושר האנושי, כאקט של לפיכך, בחרתי להתמקד בעבודה גם באספקט האומללות 

 חמלה כלפי האחר וקודם כל, כלפי עצמי.
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 מבוא

 לחיות. בוחרת לשאול, כיצדיר. אני שייקספ ו לא להיות, זו השאלה", טעןלהיות א"

בעבודה זו, אחקור את הסבל האנושי, את הגורמים האישיים שיוצרים אומללות ואבחן את האפשרות 

             לבחור באושר על פני אומללות. 

בחינת הסבל האנושי באופן כזה , אלא האישי מתכון למציאת האושר להציע האיננ עבודהמטרת ה

  .התרחשויות בחיים ועל השפעתן על האינדיבידואלה הסתכלות שונה מהרגיל עלבחור ל שיאפשר

בעבודה  משתנים בין הגישות השונות שיוצגו אשר, על מנת להבהיר את המושגים שיחזרו על עצמם

 :לתפישתי אדגיש כי

 מאורעות שמייצרים קשיים -סבל 

 מצב רגשי של צער רב -אומללות 

 שמייצרים הנאהמאורעות  -שמחה 

 מצב של איזון רגשי -אושר 

בחן בעבודה זו את ההתייחסות אליו מנקודת אהסבל הוא חלק בלתי נפרד מחיינו, מתוך הבנה כי 

 .20-המבט של הפילוסופיה היהודית, הבודהיסטית והפסיכולוגיה במאה ה

באמירה זו שכן, אם  סתירה קיימתו(. כביכול,  "הכל צפוי והרשות נתונה" )אבות ג,על פי היהדות, 

שני חלקי המשפט אינם סותרים,  ,הכל צפוי וחתום מראש, כיצד ישנה בחירה חופשית? לפי היהדות

ואת גורל האדם, אולם הדרך בה האדם בוחר העולם דרכי אל מכווין את האלא משלימים זה את זה. 

א להפוך גורל מושפע הו ייעודו של האדם בעולמולחיות ולממש את גורלו נתונה לבחירתו האישית. 

 דוגמא מרכזית לכך נמצאת בספר איוב. .ומופעל לייעוד פועל ומשפיע

 

 הסבל האנושי

ל ם הוא סיפורו שהסיפור הטראגי מכול. נדמה כי קשיים והקרבותם אינספור מופיעיסיפורי המקרא, ב

נפתח בתיאור של אדם צדיק אשר לו ילדים ועושר רב. בשיחה בין האל לשטן טוען  . הסיפוראיוב

השטן כי צדקתו של איוב נובעת מכך שמעולם לא סבל. אלוהים מאפשר לשטן לבחון את התמה הזו 

אף פוגע בגופו. בשלב זה בסופו של דבר, ורכושו, ילדיו, עבדיו אבד את גורם לו לכך שהוא על ידי 

שאיוב הנפשי והפיזי  סבלהעל אף כל שו למות, אולם עדיין לא מאבד את אמונתו באל. איוב שואף נפ

עובר, הזעקה העיקרית שנובעת מגרונו הינה זעקת מצוקת נפשו על נטל מכאוביו חסרי הפשר. חבריו 

כיוון ים את זעקתו אולם בפועל הם רק מעבבאים לבקרו על מנת לסייע לו להתמודד עם מכאוביו 

בשלב זה מתפתח דיון  מנסים למצוא סיבה או פתרון  למכאוביו. כיל את סבלו, הםשבמקום לה

 ספר תמות:מנו מעולות מתיאולוגי אשר 



  .האל דורש מבני ישנו קשר ישיר בין מעשיו של האדם לבין העונשים שהוא מקבל מהאל

קרובה לדעת  גישה זו - שביצע עבירות הרינענש, דם ם אאלפיכך, האדם שיבחרו בטוב, 

 . מקראה

 אדם נענש גם אם הוא צדיק, ולאחר הייסורים יקבל שכר רב מהאל. 

  את מעשיו. לבחוןהאל נוהג בעולם בדרכו ואין סיבה 

איוב לא מסתפק בשאלתו לגבי גורלו האישי "מדוע מגיע לי לסבול כך?" אלא ממשיך לנבור בנפשו 

 צדיק ורע לו, רשע וטוב לו?"ייתכן מצב בו " הסבל בעולם. כיצדומעלה שאלה אוניברסלית על מהות 

נובעת ת האחפרשנות . יםהשונובסגנונות הפילוסופיה על ספר איוב בדתות רבות נכתבו פרשנויות 

בחיבור . ובכוונת לב מידת אושרו או אומללותו בחיים תלויהו לוח חלקכי האדם נוצר הינה  מהסיפור

וון את האדם לכלפי גישה זו, על . תודעההאת  גםמרגיש בלבד, אלא הכח את ההלב אינו מסמל זה, 

או לחשוב כי יש לאדם עם זאת, כל ניסיון להבין את מהות הסבל  את מציאות חייו.קבל בו על מנת לל

 פרדבלתי נחלק היא ההבנה שהוא  סבלקבלת הב אחד האלמנטים. רבהמייצר אומללות שליטה עליו, 

 (.1948)קמינקא,   אישיתפרשנות ל נתונהמודד איתו הבחירה כיצד להת. חייםהמ

בסופו של  .בתום הדיון מגיע האל, מתנצח מול איוב ומדגיש שאל לו לפקפק במהות החלטות האל

 סוף"העם זאת, דבר גופו של איוב נרפא, הוא צובר רכוש רב בשנית ומביא ילדים רבים לעולם. 

 הואות שאיוב עובר בנפשו הם מהות הסיפור, שכן . התהליך והתמורהעיקרהסיפור איננו של  הטוב"

אשר  ,של איוב לא נבעה מהיעדר סבלו ו. היעלמות אומללותבעודו שרוי במכאוביו פסק מלהיות אומלל

 . מאמללפשוט הפסיק לחוות את הסבל כ איובעדיין נכח במלוא עוצמתו, 

אובדן ההשגחה הפרטית. ניתן גם לפרשו כסיפור ו של איוב כסיפור על ייאוש וניתן לפרש את סיפור

. טוב או רעלמעשה חסרי מטען, אינם ניתנים לשליטתו של האדם והם המאורעות בחיינו המדגיש כי 

.  מאחר שהתודעה בכך כן ניתן לשלוטהאופן שבו חווה האדם את האירועים הוא המכריע ועם זאת, 

תודעה ועיצובה מחדש לשבה הקויה זו באמצעות חו השפיע עלהיא המקור לחוויית המצוקה, ניתן ל

 .(2011)שפירא, 

 בעוד במרכז המציאות אדם מעמיד את עצמותחושת האומללות נובעת מכך שהעל פי הרמב"ם, 

קורה הוא  ככל שהמעשה קרוב יותר לאדם, , . בנוסףו תכלית הבריאהנאינ הואכי ין הבעליו לש

          .בעיקר ממעשיו לעצמו ,הנגרמת לאדםאומללות תחושת הבתדירות גבוהה יותר, מה שמגביר את 

התאכזרות של אדם לאדם אחר  למשל: אסונות טבע מתרחשים רחוק יחסית מהאדם, והם נדירים;

 הנזקים שהאדם גורם לעצמו הם השכיחים ביותר מכל הרעות ;נפוצה יותר, וגם קרובה לכל אדם

 .(2010)גודמן, 

השאלה איננה  .)קיומית(, מרכז הדיון אינו למה, אלא איך על פי הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית

, בדומה לתהליך שאיוב עובר בסיפורו האישי. ובמציאות אלא כיצד ניתן להתמודד עמסבל מדוע קיים 

הוא במפגשו הראשוני עם הסבל  ,בעל כורחו כבול בשלשלאות הקיום לפי הרב סולוביצ'יק, האדם

אינו מתלבט בשאלת קיום הסבל. רק כלל נאבק לשרוד ו וא, הבשלב זה מוצא עצמו מבולבל ותועה.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA


מקשה קושיות רבות הקיום וין בשכלו את סייגי הבלהאדם לאחר שנרגע מהזדעזעות נפשו, מנסה 

. באמצעות שכלו, האדם מנסה להבין וליצור סדר וארגון בעולמו בכדי לחזק את אחיזתו ובטחונו ביקום

עובדה שאין  לא ניתן למצוא מרגוע בחיפוי על הסבל, כיוון שהואברם, את מהות הסבל האנושי. 

ההבנה של קיום ייעודי באמצעות . ונילהבו או שתן לפרביקום שלא ני סבל. ישנו או לשנותה להכחישה

להבין כי  יולהישיר עיניו אל מול הסבל. עלהאדם של האדם, יכול  מתוך הבנת ייחודו וסגולתופעיל, 

האישי אלא גם על סביבתו ויחסו לבעלי חיים וייסוריהם.  וסבלו אחראי לא רק על רווחתו והפחתת הינ

 כי, ( והרב סולובייצ'יק מוסיף, כב)אבות, ד "לד ועל כורחך אתה מת"על כורחך אתה נוכתוב  משנהב

מטביע על  אשר ביכולתו לחיות כסובייקט, םלומת כאובייקט, אוהאדם נולד חופשי אתה חי. ברצונך ה

ו נרתע נאיננתקל בסבל, הוא  אדם, כאשר הבהתאם לכך .את חותמו האינדיבידואליועל סביבתו חייו 

 יהסבל אלא בבחינת השאלה מה תכליתיותהוא איננו מתמקד ב ,בשלב זהתבוננות בו. ההמפני 

כדי לטהר את רוחו בהייסורים באים על פי היהדות, . ההתמודדות הנדרשת ממנו אל מול הסבל

 אין להתעלם מן הלימוד העצמי בעקבות הסבל.כי  דגישהההלכה מ של האדם.לנקות את מחשבתו ו

 .(2016, משרד החינוך והתרבות) צמוח מתוך הסבלהאדם שולט באומללותו והינו יכול ל

, לא בהכרח בשל הבחנה בין סבל ואומללות. הסבל מוטל על בני האדםעל פי הבודהיזם, קיימת 

 ו. האומללות נובעת מדבקותנוצרת על ידי בני האדםהאומללות בעוד ש התנהגות לא הולמת,

החוויה בכאן והעכשיו אל מול החוויה הרצויה , כאשר ישנו פער בין של האדם בחוויותיווהיאחזותו 

  .חוויות באדםה לא מהאחיזה שלבמקום או בזמן אחר, ו

"כשהדברים מתפרקים ואנחנו על סף משהו שאיננו יודעים מהו, המבחן הוא היכולת להישאר על 

  .(2001הגדה הזו ולא לנסות להיאחז במשהו מוכר" )צ'ודרון, 

 חווה: סבל נגלה, סבל חבוי וסבל בלתי נראה. שלושה אופנים בהם הסבל נ ישנם

אשר נגלה לעין כל ומכיל בחובו את הקשיים הבאים על כל  ו הסבלזה .הוא הפשטני ביותר ,נגלהסבל 

 לדוגמא: מוות של אדם יקר. .בדרכים שונות אדם

 . לדוגמא: הנאה מארוחה מענגת וקבלתסבל ההשתנות של רגע מהנה לרגע של סבלהינו , סבל חבוי

  קלקול קיבה מאחד הרכיבים.

 אופן להתנהג באדם גורם להנפש אשר עיוורון  זהו ., הוא החמקמק ביותרסבל בלתי נראה

  . ניעם בן זוג פוגעלדוגמא: הישארות  ביא עליו סבל.יש

עשה, למ. משחררת ,סבלה הגדרתב הקושי העיקרי בדרך אל האושר הינו המכשולההכרה כי עצם 

או מוכן שישימו בפני עצמו ה מכירה גבולות פרט לאלו שהוא שם האדם אינהחירות הפנימית של 

ולפעול לקידומו האישי, בפניו. הסבל תמיד ישנו, אולם לכל פרט יש את האפשרות להשתחרר ממנו 

התבוננות ברורה לתוך העצמי מבלי להיסחף מאפשרת  .שכן לסבל ישנו כח עצום להפעלת האדם

 (. 2006יטואציות מלמדות )ריקאר, לבחון את סיטואציות הסבל כס



לעומת זאת, בטבילת רב. הכד  משקל דוגמא לכך היא שאיבת כד מלא מי ים. כאשר עושים זאת,

בכובד המשא. את כד האני עלינו לא חשים נו גופ תנדמה שאלף כדים שוטפים אבה במי הים, הגוף 

מאפשרת להפחית את משקל לשאת במלוא כוחנו. היכולת להתמקד בדבר שהוא גדול מהעצמי, 

 (.1995הסבל )טאגור, 

. משול לדרך ללא מוצא סוק בשאלה מדועיעכי השהסבל ישנו והגישות השונות דוגלות בכך אם כך, 

בעוד שביהדות הסבל נועד בכדי לקרבנו להוויה ולייעוד האלוהיים, בבודהיזם הסבל נועד לקרבנו 

ול לפתוח באדם את הרוח ואת הלב כלפי עצמו סבל עמוק יכלעצמנו ולסביבתנו. ישנה הסכמה כי 

ש האושר האישי תוך גילוי אדישות לסבלו של ופיחששימת דגש על כך כמו כן, ישנה וכלפי הזולת. 

 .הינה טעות גדולה הזולת

 

 האושר האנושי

עצב תבפילוסופיה המערבית, קיימת ההבנה כי לאדם אין מהות קבועה, אלא הוא יצור דינמי אשר מ

חיים. נסיבות חיינו הלאורך כל חייו. אישיות איננה מולדת אלא נוצרת על ידי אינספור בחירות במהלך 

נתונות, אולם הן מסגרת לבחירתו וחירותו האישית של האדם. המטרה היא להפוך את אושרו של 

 (. 2016, משרד החינוך והתרבותהאדם לבלתי תלוי עד כמה שניתן בנסיבות חיצוניות )

 ו האושר? על כך ישנן אינספור תשובות, דעות, עמדות ורעיונות.מה

ת בסיסיים. כאן משתלבפיזיולוגיים הלא ניתן לדבר על אושר לפני שמתמלאים התנאים הלפי המערב, 

מניחה כי ישנם צרכים אוניברסליים לבני אשר פסיכולוג הומניסטי,  ,הצרכים של מאסלו תאוריית

 לפי סדר עולה בהתאם לרמת חשיבותם:  האדם, אשר מסודרים בפירמידה

 צרכים פיזיולוגיים בסיסיים  .1

 ביטחון בקיום הפיזי .2

 שייכות, זהות ואהבה .3

 כבוד והערכה .4

 מימוש עצמי  .5

פונה להגשמת הרמה הגבוהה הבאה  או, העבורו רמה מסוימת של צורך מסופקתאדם חש שכאשר 

בלי מיותר של צורך, גבוהה לרמה פנות לא ניתן לבבסיס התיאוריה עומדת הגישה כי  .פירמידהב

  .ה יותרנמוכק צרכים ברמה לספ

גם אם תנאים חיצוניים מציעים חופש  המנהיג הרוחני של הבודהיזם הטיבטי,על פי הדלאי לאמה, 

אושר עמוק מאפשר עמידה במצבים הקשים ביותר, אל מול פעולה, אין בכוחם ליצור מלאות נפשית. 

  (.2006)ריקאר,  ת לב אף לסביבה המפוארת ביותראומללות שלא מאפשרת שימ



הרב קוק מגשר בין שתי הגישות ומדגיש כי על מנת לאפשר לנפש להתפתח ולהתרחב, יש לטפל  

בגוף. מחד, יש לספק את הצרכים הבסיסיים לצורך הקיום ומאידך, לספק לנפש את צרכיה )שפירא, 

2011.)  

ו את הכוחות הדרושים כדי מתוכלגייס סוגל אינו מ)אומללות( בעצבות  אדם השרוי, חסידותעל פי ה

 נוטה להתייאשנתלה בפחדים ומצב זה אדם השרוי בהשמחה והאושר.  להעלות מתוכו את ניצוצות

כוחה להיאחז בה. הצדקה ואין אחיזת עיניים מכך שמצבו ישתפר, אם כי בפועל, אומללות זו הינה 

 יש מאין, אשרלגייס באדם כוחות פנימיים ה היכולת הינהשמחה בתורת החסידות,  הפלאי של

  .(2016, משרד החינוך והתרבותשקוצפים בתוכו )להתגבר על הכוחות השליליים הוא יכול בעזרתם 

 על פי מחקרים בתחום המוח והפסיכולוגיה החיובית:

 להיות מאושרים או אומללים. 15%-. יש לבני האדם נטיה גנטית של כ1

 יים משפיעים במידת מה על מידת האושר.. תנאים חיצונ2 

. ניתן להשפיע על חיי אומללות או אושר על ידי תפיסת העצמי על אירועי החיים ודרך הפעולה 3

 שנגזרת ממנה. 

אושר אמיתי נולד מתוך עוררות על פי הבודהיזם, האושר הינו היעלמות רגעית של מאבקים פנימיים. 

האושר  בכל בני האדם ואיננו משתנה בהתאם לנסיבות חיצוניות.של פוטנציאל פנימי חבוי אשר קיים 

שמחה באושרו צלילות, אהבה, חמלה, הכוללים שמחה, להרחבה ללא גבול  וניםכולל בחובו רכיבים ש

  . והיעדר משוא פנים עצירת גחמות האגו ,החלשה הדרגתית של אמוציות שליליותשל הזולת  

תוצאה מהתמקדות בפעולה מסוימת עד כדי התמוססות השהיה באושר נובעת ממצב של זרימה כ

בלתי נסבלת. מצב זה של זרימה ולא ל בתוכה. תחושת האני מתעמעמת, והשיגרה הופכת לנעימה 

  .מתוך מתן קשב להימצאות בכאן ועכשיו דורש מאמץ של הענקת ערך לחוויית הרגע הנוכחי

 . זאתווהימרוח של יםהנובעניה פנימית שיווי משקל אמוציונלי והרמוהמונח סוקהא מתאר מצב של 

אל מול הדוקהא, שהינו מצב של אומללות ופגיעות עמוקה לסבל, שעלול להגיע לתחושת חוסר 

 משמעות ומיאוס בחיים.

, מתוך ההיכרות עם הסוקהא מאפשרת לייצר פגיעות מופחתת אל מול נסיבות החיים באשר הן

את הן להכיר  כך, בתהליך מתמשך וכואב, לומדים .סבלבמצבי  הןבמצבי עונג ו הןתגובתנו  בחינת

באופן זה, אין התרסקות כדי להפסיק להיאחז בו. באת העונג  הןכדי להפסיק לברוח ממנו וב סבלה

, מה שמאפשר כבנות חלוףנתפסות ההתנסויות  .הצלחהשכרון חושים אל מול שלון או יכאל מול 

הנחת ו מוגבל לשיכוך רגעי הקושי שהחיים מזמנים. . האושר איננד על יסודות מוצקיםומעלאושר ל

מדגישה הנחה שהאושר הוא הוויה, , והלים דבר מסוים, הוא מתחזק בתוכנוככל שמתרגהיסוד היא ש

מתוך לכן, תרגול עדינות והרפיה מאחיזה תוך מפגש . (2006)ריקאר,  למנוע את מימושו ניתןא של

האושר לטבע שני. מדובר בהפניית כל מחשבה מודעת  של הבלבול והקושי יכולים להפוך אתסקרנות 



 כך שבכל מצב בו האדם נמצא, זו ההתכווננות שלו ד, שהוא האושר והחמלה כלפי האחר,לעבר היע

  (.2005)גולמן, 

שהאושר הינו מצב קיוני שטבוע בכל אדם, והיכולת לפתחו הגישות השונות דוגלות בכך אם כך, 

בפסיכולוגיה ההומניסטית שמים דגש על מימוש צרכים פיזולוגיים בעוד תלויה בגורמים שונים. 

 שבבודהיזם ובחסידות שמים דגש על מציאת הניצוץ הפנימי ותרגול הוויה זו.

אין לבלבל בין הנאה לאושר. ההנאה הולכת ומתפוגגת ככל שמתענגים עליה, בניגוד לאושר שהינו 

 . (2006)ריקאר,  ר הינו פנימיחלק מהאדם. ההנאה הינה חיצונית בעוד שהאוש

 

 האומללות אל מול האושר האנושיפרדוקס 

 אדם בחייו, יהודה עמיחי

 אדם צריך לשנוא ולאהוב בבת אחת,

 באותן עינים לבכות ובאותן עינים לצחוק,

 באותן ידיים לזרוק אבנים ובאותן ידיים לאסוף אותן, 

 לעשות אהבה במלחמה ומלחמה באהבה. 

 

האם ניתן האומנם הדבר אפשרי? האם ניתן לחוש שני רגשות אשר סותרים זה את זה בו זמנית? 

לבצע פעולות פיזיולוגיות דומות אולם שונות? לפי הגישות המפורטות בעבודה זו, אין מקום 

כאשר אנו בונים, להימצאותם של רגשות מעורבים בו זמנית. כאשר אנו שמחים, אין מקום לעצבות. 

 נקודה למחשבה..ום להרס. אין מק

 

 רגשות

כי הקורטקס הקדם אונתי הימני משוייך לרגשות שליליים והקורטקס הקדם אונתי נמצא בחקר המוח 

בתגובה לניסיון מצטבר השמאלי משוייך לרגשות חיוביים. היחס בין שתי האונות יכול להשתנות 

 (.2006)ריקאר,  ושר או האומללות של האינדיבידואלבהתאם למידת האו

בנוסף, מבחינה פיזיולוגית טכנית, שימוש בשרירי הפנים לצורך העלאת חיוך, ללא קשר לרגש 

הנחווה בעת העלאת החיוך, גורמת לפעילות מוחית המאפיינת שמחה. באותו אופן, שימוש בשרירי 

 עצב.הפנים לצורך הפגנת עצבות, גורמת לפעילות מוחית המאפיינת 

ורס כי החיבורים במוחנו אינם מקובעים ללא תקנה, וכי המח שלנו יודע לבצע גם הדלאי לאמה ג

כרוך  . זהטיפוח השמחהלאימון שיטתי של התודעה מבנה המוח ותפקודו מאפשרים אדפטציות. 



בחירה להתמקד במצבים מנטליים חיוביים והתמודדות עם מצבים  מתוךהתמרה פנימית אמיתית ב

ברור לא  .משפיע על מבנה המוחלטיפוח השמחה ה, אימון התודעה ותה מיד. באמנטליים שליליים

 (.2005)גולמן,  מה קדם למה

חיצונית הרגשות נתפסים כמובילים את האדם למצבי אושר ואומללות. בעוד שבמערב ישנה חלוקה 

 .לרגשות בונים או משבשים החלוקה היא פנימית סכמטית לרגשות חיוביים או שליליים, בבודהיזםו

מוגדר כבונה או כמשבש בהתאם להשפעתו על הסוקהא. רגש בונה הוא כזה שמחזק את  הרגש

מטריד איננו מיטיב, הוא רגש ש ועל לטובת הזולת, בעוד שרגש משבשופ , מיטיבהשלווה הפנימית

מניע באופן זה, גם רגשות שנתפסים כשליליים, במידה והם מופעלים לטובת  את הנפש ומזיק לזולת.

מועילים, הם בונים וגם רגשות שנתפסים כחיוביים, במידה והם מופעלים לטובת מניע ומטרה ומטרה 

כאמור, אין טוב או רע מוחלטים  הם משבשים. ,פוגעים במי שחש אותם ובאנשים נוספיםמזיקים, 

לפיכך, אלא קיימים האושר או האומללות שהמחשבות והפעולות שלנו גורמות לעצמנו או לאחרים. 

מובילה למצוקה. לעתים ניתן הות את הפעילות המנטלית שמובילה לרווחה מול זו שלזחשוב 

גרום לתמונה  להתבלבל ולחשוב שהנאה גורמת לרווחה, אולם התבוננות מדויקת יותר יכולה ל

כמו כן, המחשבה שניתן למצוא עונג מתמיד ולהימנע מכאב יוצרת מעגל נטול תקווה  .ראות אחרתיהל

 (.2006ריקאר, שגורם לאומללות )

מתוך הבנה שרגשות מפעילים אותנו, חשוב לא להגיב מיד כאשר הם עולים, אלא לכבדם, להתבונן 

בהם ולהבין באיזה אופן הם מפעילים אותנו תוך שימת לב לשרשרת התגובות הרגשיות שלנו. מתוך 

 (. 2011ת )צ'ודרון, ואוטומאטי ותלהקפיד שלא להגרר לתגובמומלץ הבנה זו, 

ישנן שלוש דרכים להתמודד  חשוב לקדם את ההתבוננות ולבצע עבודה פנימית. , פי הבודהיזםעל 

 עם רגשות משבשים:

ניתן  משבשיםשאל מול רגשות ההבנה . העלאת רגש נגדי אל מול הרגש שעולה -סם נגד  .1

היא משמעותית. מה גם שלא יכול להיווצר בו זמנית קיום של רגשות  ,בוניםלזמן רגשות 

 שסותרים זה את זה.

התמקדות . היאבק בהםלאו  הרגשות לא להדחיק את -מתוך סקרנות  התבוננות ברגשות .2

ור מייצרת תחושת שחר הם בעלי חלוףרגשות כי  ההבנהברגש ולא במושא הרגש. 

 . ומפחיתה את יכולתם ליהפך למאמללים

מיטיב עבורנו מבלי קדם אותנו אל עבר מה שלשימוש ברגשות על מנת  -רגשות כזרזים ה .3

 .(2001)צ'ודרון,  של רגשות חיוביים או שליליים להדביק להם תווית תודעתית

ן להתבונן תניתרגול ממושך יכול לאפשר לזהות רגשות ולכוון אותם, תוך טיפוח שיטתי של צלילות. 

ך ניסיון להבין וכל אדם בהתאם לרמת התרגול שלו, מתעל הרגש לפני, במהלך, או לאחר עלייתו, 

צלול יותר ומרחב מרחב תודעה  עצם הלמידה מקרוב של הרגש מאפשרתאת כוחו.  וא שואבמנין ה

 היכולת לחוות רגשות לא בהכרח הופכת אותם לחלק מהתודעה העצמית, כך פתוח יותר לחמלה.

שניתן ללמוד אותם. התבוננות וחקירה כנות על הרגשות מפחיתה מהשפעתם ומדגישה את ארעותם. 



כאשר מפרקים בסקרנות את הרגש לגורמים ולאירועים שיצרו אותו, מוצאים שבגרעין המקורי של 

 ת אומללות. רהרגשות ישנו חומר גלם נייטרלי ומגלים שעטיפת הפרשנות שאנו יוצרים היא זו שיוצ

המטרה בודה עם ועל הרגש מאפשרת מערכת רגשית חסונה, בדומה למערכת חיסונית בריאה. הע

ניתן לחיות על מי מנוחות  באופן זה,מפניה.  בריחההתמודדות מול אי הנוחות בחיים מאשר היא 

וכאשר נתקלים בקשיים, היכולת להתמודד מולם הינה גבוהה יותר, כך שהשימוש ב"נוגדנים  בשיגרה

באמצעות משך הזמן שלוקח לאנשים בתנאי מעבדה . ניתן למדוד זאת יכול להיות מבוקרנפשיים" 

לחזור למצב בסיסי של שלווה לאחר שהתעורר בהם רגש. זהו פרק הזמן הנדרש לאדם להשתחרר 

ומאפשר התמודדות מכוונת  כול לסייע בקיצור משך זמן זהתרגול קבוע ימאחיזתו של רגש בתודעה. 

, שלא מתוך צורך לפתור הימנעות מפעולה והמתנה .ווננות על רגשות חיובייםעם סבל מתוך התכ

באופן זה, הצלילות  .מאפשרות להתחבר לאי השקט היסודי המתעורר בעיה אלא מתוך סקרנות כנה,

 העצמית גדלה. ניתן לדמות את הנפש להר שעם כל העובר עליו, הוא נשאר הר ואיננו יוצא מאיזון

 . (2005)גולמן, 

יש להבדיל בין מאמללים נפשיים, שהם למעשה ראיה אומללה של המציאות על ידי מחשבות ורעיונות 

כאלו, אל מול רגשות מאמללים אשר מגבילים את החופש הפנימי ופוגעים ביכולת השיפוט של האדם. 

לרוב, השדים האישיים שלנו באים במסווים רבים. אנו עסוקים בבריחה ובהימנעות מהמפלצות 

 . חנו במקום להישיר אליהן מבטבמו

בהמשך היא מחשבה זעירה, בתחילה עולה . פרשנות של הסיטואציותמצבי הרוח שלנו תלויים בגם 

 (.2001)צ'ודרון,  אנו לכודים בפחד ובתקווהספקנו להבין את המתרחש, תופסת נפח ולפני שה

נשימה. ר, דרך התמקדות בתרגול יומיומי של טיפוח הקשב האישי ללא שיפוטיות מתאפשר, בין הית

הבנה כי הם אינם יכולים להפריע למודע. במהלך התרגול מעורר את המיקוד הקשב המודע ברגשות 

תן לתרגל לומדים כי התודעה יכולה להפוך להיות אובייקט הקשב, במקום הרגשות. באופן זה, ני

פונים בידידותיות ללא כאשר אנו תוך התמקדות ברווח שבין המחשבות.  התבוננות במקור המחשבות

, מתגברת ההבנה שמחשבות באות והולכות תנאים למחשבותינו ופוגשים אותן פנים אל מול פנים

 (. 2005)גולמן,  ולכן כוחן לאמלל פוחת

רגשות הינם אותות חשובים אשר מספקים לאדם מידע על עצמו או על צרכיו של סביבתו. לכן אם כך, 

ולקבל החלטות לגביהם. בסקרנות מומלץ לא להתעלם מהרגשות או להדחיקם, אלא לבחון אותם 

 חשוב גם לבצע הפרדה בין רגש לבין התנהגות ולהתנהג לאחרים כפי שאדם רוצה שיתנהגו אליו.

 

 ?יות מאושרים כאשר העולם מלא בסבלכיצד ניתן לה

אין פירוש הדבר צביעת העולם בורוד או התעלמות מתלאות העולם, אלא טיהור לפי הגישות השונות, 

במצב של אומללות קשה,  התודעה מהשנאה המרעילה אותה והתמקדות בחמלה אישית וסביבתית.

 דוגמת דכאון, קיים קושי לחוש ולהביע אהבה לאחר. 



אושרים, חשיבותנו העצמית פוחתת ואנו פתוחים יותר לזולת. כאשר העצמי חדל להיות כאשר אנו מ

 הדבר המרכזי, ניתן לחוש ביתר קלות את הדאגה לזולתנו. 

המניע הבסיסי לתרגול חמלה כלפי האחר הוא התועלת האישית המופקת ממנה. לרוב מתחילים 

ות לבני אדם אחרים. המטרה היא בתרגול רגישות לכאב של בעלי חיים ובהמשך מתפתחת רגיש

גם  .תתערעראינדיבידואל על ה העולם סובל מבלי שהשקפתאחר האהבה ללא תנאי כלפי היצירת 

המעשים הקטנים בחיי ביומיום יכולים לבטא חמלה ולסייע באופן נקודתי לאחר, לאו דווקא צריך לבצע 

 מהפכות.  

  (.2006ואם אין בו חמלה הוא הורג בחיוך" )ריקאר,  אם יש באדם חמלה הוא טוב בזעמו"

חמלה כלפי האחר מחד והתמלאות אושר בספרות המכילות אחת הדוגמאות התמימות והזכות ביותר 

מאידך הוא סיפורו של העץ הנדיב. העץ אשר לאורך השנים נתן כל מה שיכל עד שלא נותר ממנו דבר 

 ינה והחמלה ללא קץ שנתן לילד, אותו כה אהב. פרט לגדם ישן, שמר על אושרו באמצעות הנת

 

 ? כיצד ניתן לעבור מאומללות לאושר

אין זה מדויק לחשוב שכיוון שהסבל בלתי נמנע אין אפשרות לאושר. ההכרה בכך שהסבל הוא חלק 

גם כל הדברים משתנים, כך ולהבנה לפרוח. מתוך ההבנה כי תפוגג מהחיים מאפשרת לייאוש לה

האפשרות לבחון את הגורמים לאומללות ולהשתחרר מהם  ישנה ללות. לכל אדםוגם האומ אושרה

 בהדרגה. זאת על ידי התבוננות פנימית על המחשבות והמעשים שעל פיהם אנו נוהגים. 

 : אומללותשמטרתן סיוע בהפסקת ה אמיתות ארבעבבודהיזם ישנן 

 וחקירתה עד תום ה באומללותרהכ .1

 נפש ובתודעהבזיהוי והבנת מקור האומללות  .2

 ההשתוקקות שיוצרת את האומללותשחרור מעל ידי  תהפנימי האומללות קתהפס .3

)השקפה נכונה, מחשבה על ידי הליכה בדרך שמונת הנתיבים  הפסקת האומללותמימוש  .4

 נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, אורח חיים נכון, מאמץ נכון, נתינת דעת נכונה, ריכוז נכון(.

 ניתשבשמר את כוחו הנפשי או למצוא אותו אדם לקל יותר ל ,פנימית מסוימת השלוו תרכשנשלאחר 

  .(2006)ריקאר,  גם בנסיבות חיצוניות קשות

ברכיו הוא חסר יציבות, מתגלה חוסר האונים שלו. לראשונה בהליכה, תינוק מתנסה לדוגמא, כאשר 

 מעידותיו המתבוננן מהצד בוחן רק את, לו מחזה מחרידלהיות עלול זה כושלות והוא נופל ללא הרף. 

לתינוק כח דחף ושמחת כי על אף נסיונותיו הקשים, יש תראה נוספת הסתכלות עם זאת, . של התינוק

 .  (1995)טאגור,  יכולתו לעמוד ולו לרגע קטבמיעוט כוחו אלא הוא אינו מתמקד בנפילותיו ובהליכה. 

 



קץ  םשיבחירה לאלא  שמחה,הנאה וגורמי וויתור על  ותמנעיהפסקת האומללות אינה פירושה ה

במעשה מדובר  "האם זה יעשה אותי מאושר יותר?"השאלה המנחה היא:  ו.שמענה אותנאומללות ל

שלא  םהיבטים בחיי נםשישהבנה זמן להתבוננות עצמית ו תשהקדתוך  מתוך שחרור ולא מתוך אילוץ

 .(2011ודרון, ')צולהיאחז בהם להתמכר אליהם  כדאי

 

 סיכום

הסבל ישנו. האושר ישנו. לא ניתן להבין מדוע ישנם אנשים שסובלים יותר מאחרים בחייהם, אולם 

ניתן לסייע לאנשים להתמודד בצורה מיטיבה יותר עם סבלותיהם. בעבודה זו בחנתי את האפשרות 

ן את נפשו מתוך הבנה שלאדם יש את היכולת להכווילתרגל בחירה באושר אל מול בחירה באומללות 

 , וכיםאושראת  רחיבהלו את אומללותםם כל בני האדם מעוניינים לצמצותודעתו. אני מאמינה כי 

מדובר באיזון עדין שמצריך תרגול חיפוש מהות מקור האושר מתחיל כאשר האדם הופך מודע לעצמו. 

 . יומיומי מעמיק

משהיה בדד עם עצמנו ולהסכים היכולת להעז להישיר מבט לנבכי הנפש והתודעה, להפסיק לברוח 

יוצרים מרחב של אושר אישי שמאפשר הענקתו גם  ,להתמודד עם סבלותינו מאשר לברוח מהם

 לסובבים אותנו.

אולם האנשים שמסוגלים למצוא אושר בדרכם מגיעים לסוף הדרך, יצירי האנוש  לבסופו של דבר, כ

  .ממנה יותרנהנים הם אלו ש

אינו חסד שמזל טוב יכול להרעיף עלינו ושתהפוכת גורל יכולה לגזול "האושר לא בא מעצמו. הוא  

מאיתנו, הוא תלוי בנו בלבד. לא נעשים מאושרים בן לילה, אלא במחיר של עבודה סבלנית, יום אחר 

 (.2006" )ריקאר, יום

 התורה על רגל אחת. , מבחינתי, כלוזו 
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