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, ל"אלא מפרשים חז. מאכלים אדםמכינים ל היו כי השרתומלא, מאליהם

 ו של אדם היהתפקיד. מצוות לא תעשה זו "ולשמרה" ,עשה תומצו זו "לעבדה"

. וזו היתה העבודה והשמירה של העולם, ולקיים את מצוותיו' לעבוד את ה –אחד 

היה להם פשוט וברור שהם נמצאים כאן בעולם כדי , כשאדם וחוה נבראו

 מהותם זאת היתה". לעבדה ולשמרה" –לכך נוצרו  מאיתם' ת רצון השות אלע

  . הטבעית

והוא , הלוא הוא היצר הרע שהיה אז מחוץ לאדם, כך היה עד שהגיע הנחש

אומן שונא את כל " שהרי שכנע את האדםהנחש . הכניס באדם מחשבות חדשות

הוא , כמותוכל בעל מקצוע אינו מעונין שיהיו עוד בעלי מקצוע , "בני אומנתו

משלו בציווי לא  צדדיים חישוביםואינטרסים  חלילה היות "להשישגם  טען

 "טוב ורע יכאלקים יודע"לא יהיה גם הוא  כדי שהאדם –הדעת  לאכול מעץ

 חישוביםשיעשו גם הם הציע לאדם וחוה  נחשה. )י"רשובה - בראשית ג(חלילה , כמותו

שכנע אותם שחלילה הוא  .ותרנחמד וטוב י להם כיצד יהיה, שלהםמ ושיקולים

   .משתלם וכדאי להם לאכול מן העץ

, חדרה בו טומאה. התהפך מצבו של האדם, מאז שנכשל בחטא עץ הדעת

מאדם שיודע שהוא נברא כדי לעבוד . יצר הרע נכנס בו והפך למהותו הטבעיתה

אנחנו . הפכנו לאדם שמרגיש בפשטות את צרכיו האישיים, וזו מהותו' את ה

והצורך הראשוני שעולה בנו , ת"נפרדים מהשיכ, ם כאישיות בפני עצמנומרגישי

ולדאוג לנוחות האישית , לשפר את החייםאיך כיצד לשרוד ו, הוא הדאגה לעצמנו

לנו . מילוי צרכיו וכל רצונותיו, כבר מקטנותו טרוד הילד סביב עצמו. שלנו

ולם ונבראנו כדי יהודים יש נשמה טהורה וביכלתנו לעצור ולזכור שיש בורא לע

הנטיה הטבעית של אדם היא לדאוג לעצמו . אך זה כבר דורש מאמץ, לעבדו

  .)ים נוספיםה בקרוב במאמר"יורחב בעז(

  'חיים למען ה

עדיין היו הם טרודים , כך גם היה מצבם של עם ישראל בצאתם ממצרים

ת "ות של עבודת פרך נגלה אליהם השיארוכלאחר שנים . בצרכיהם האישיים

הודו , ופצחו בשירה' עם ישראל ראו את גדולת ה. אל אותם מהשיעבוד המרוג
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אך עדיין . ת על הניסים המופלאים והחסדים העצומים שגמל עימם"ושיבחו להשי

 הםלת נתן "שמחו שהשיהם . םעם הדאגה והמחשבה סביב עצמ הם נותרו

ות להי הםלו לעם ועל הזכות שניתנה ל םעל שלקח אות' הודו לה, םאותוהושיע 

כי הוא גמל ' אני מודה לה, אני התעליתי, אני זכיתי: "יהודי הרגיש. ַעמו בחירו

  .אניאת מה שקיבלתי , עצמויהודי עדיין הרגיש את ". עימי חסדים

פעם לא היו מים לשתיה , במדבר עברו עם ישראל נסיונות וקשיים לרוב

היה לנו  האם אכן, בואז החלו לחשֵ . ולעיתים חסרו המאכלים אליהם הורגלו

נו כל וויל" )ג, ב- בשלח טז( ,כמו שרואים בפסוקים? כדאי ומשתלם לצאת ממצרים

בארץ  'המי יתן מותנו ביד  ...ויאמרו ,עדת בני ישראל על משה ועל אהרן במדבר

שם , חבל שיצאנו ממצרים ,"בעומצרים בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחם לש

פעם אחרת . ו למות כאן במדברמדוע הבאתם אותנ, היו מאכלים טובים יותר

תי ולמה זה העליתנו ממצרים להמית א" )ג-בשלח יז(צמאו למים ושוב באו בטענה 

 ...זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם" )ה-בהעלתך יא(או ". בצמא ...ואת בני

עם ישראל הרגישו שאם החיים ". בלתי אל המן עינינו ,ועתה נפשנו יבשה אין כל

עדיין היו . אולי לא היה משתלם להם לצאת ממצרים, כךבמדבר קשים כל 

  .עסוקים בחישובים סביב עצמם ורווחיהם האישיים

האם אתם מוכנים , ת לעם ישראל ושואל"לקראת מתן תורה פונה השי

ועתה "'? שמסורים לגמרי לה', חיים של ברית עם ה, לעלות דרגה לחיים חדשים

 ...לה מכל העמיםווהייתם לי סג ,לי ושמרתם את בריתיואם שמוע תשמעו בק

, תהיו העם שלי, "והייתם לי. ")ו, ה- יתרו יט(" קדוש ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי

להיות , מוכנים אתם למסור את עצמכם אלי –ת פונה אלינו "השי. הממלכה שלי

  ? ומסורים אליו בכל לבבכם ומאודכם' ַעם קדוש דבוק בה

אנו , כן, )ח-יתרו יט(" נעשה 'הכל אשר דבר  – ויענו כל העם יחדו ויאמרו"

עם ישראל הקדימו נעשה . מוכנים אנו לקבל את החיים החדשים, מסכימים

לפני שאנו , ת לפני שאנו מבינים"אנו מוכנים לעשות למען השי: כלומר, לנשמע

האם תהיה לי תועלת , מתעמקים ועורכים חישובים האם כדאי לי ומשתלם לי

אנו מוסרים את , אנחנו לא חיים בשביל עצמנו. החישוב כאן זה לא אניכי . מכך

  . ת ועושים הכל רק למענו"חיינו להשי



אותך אבקש  / 6 

יצתה בת קול , )שבת פח(ל "אומרים חז, שהקדימו ישראל נעשה לנשמע בשעה

 )כ-תהילים קג(שנאמר  '!?י רז זה שמלאכי השרת משתמשין בונַ מי גילה לבָ 'ואמרה 

, מה מתרחש כאן". בקול דברו לשמוע ,דברו שיעוגבורי כח  ,מלאכיו' ברכו ה"

עם ישראל הגיעו לדרגה , אכן? היתכן שעם ישראל יגיעו לדרגתם של מלאכים

כוחו של יהודי הוא . הם גילו כאן כח של מלאכים, שהיא מעבר לכוחות אנוש

כיצד זה יתכן שלאדם לא , זאתסוד שאין שום שכל והגיון בעולם שמסוגל להבין 

זאת . 'אלא כל רצונו וחיותו יהיו רק לעשות את רצון ה, משלותהיה אישיות 

כבר לא היינו כבני אדם שמקיימים את : הדרגה אליה הגענו במעמד הר סיני

לשמוע 'רק כדי ' עושי דברו'אלא , ומצפים לקבל שכר או הנאה אישית' מצות ה

  .'לשמוע בקול ה –כל שכרנו ותענוגנו ותפארתנו הם רק זאת ', בקול דברו

 "אלקיך' אנכי ה" באמרו .לחיים החדשים כוחותעניק לנו את הת ה"השי

, נומהות את נהייתהמעתה ז. הוא אלקינו ואנו ַעמו' שה – חדשה מציאותיצר לנו 

אלא למען , עצמנו בשבילחיים  לא אנו .ת"חיינו נעשו דבוקים וקשורים להשי

כי לא  ,נורחה נשמתפ, "אלקיך' אנכי ה" בשמענו את הדברה .יתברך' כבוד ה

רצון יש לו דחף ודואג לעצמו והחיות הרגילה של כל יצור בעולם שבנו עוד  תההי

, 'ה ןכולה רק למע שהיא ה יצר לנו מהות חדשה"הקב. לשרודו לחיותטבעיים 

ת תחי של טל הרעיף עלינו ה"הקב. והחיות הקודמת האנושית יצאה מאתנו

מתן  מאז. מדרגה גבוהה של לעתיד לבוא המתים ונתן לנו חיים חדשים הלקוחים

 .ולכן הוא רוצה לחיות' החזק ביותר שיש ליהודי הוא לעשות רצון ה רצוןה ,תורה

 נחת רוח לנו לחיות כדי לעשות כדאי ,לנו לחיות בשביל עצמנו כדאייותר ממה ש

   .האמיתית שלנו חיותזאת ה. ת"להשי

פסקה " ,במעמד הר סיני נטהרנו מהטומאה של חטא אדם הראשון

חזרנו לדרגתו של אדם הראשון קודם החטא שחייו היו קודש לעבודת ". זוהמתן

יהודי לא , הפכנו לבריה חדשה. בלי לחפש רווחים ובלי חישובים אישיים' ה

החיות והתענוג האמיתיים שיש לו בעולמו הם הנחת רוח , מבקש ודואג רק לעצמו

  . ת ממנו"שיש להשי
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נוח לו לאדם  האם :תנאיםהמחלוקת שהיתה בין  מביאים )ב- עירובין יג(ל "חז

הרי , קשה להבין מה הדיון? יותר משנבראאו עדיף היה לו שלא נברא  ,שנברא

 לאדם האם, אלא השאלה היא כאן! אז זה טוב בודאי, ת ברא את האדם"השי

לו לאדם נח "ל מכריעים "וחז? האם זה רווחי בשבילו, עצמו היה כדאי להברא

לאדם עצמו לא שווה היה להגיע לזה העולם ולסבול , "משנבראשלא נברא יותר 

. ל מלמדים אותנו כאן את מהות חיינו"חז. תלאות וייסורים במשך כל ימי חייו

החיים שלנו . כדי להפיק מחיינו תועלת אישית, אנחנו לא חיים כאן בשביל עצמנו

ש לחיים הערך האמיתי והיחיד שי. 'אנו חיים למען ה, הם בדרגה אחרת לגמרי

ל "חז. ת"להשישאנו עושים הם והנחת רוח יוצא משמים ש שלנו הוא הכבוד

, ת"אם נבראנו למען השי, "יפשפש במעשיו, ועכשיו שנברא:  "ממשיכים ואומרים

כי זה הטוב היחידי ', הבה נבדוק ונחשב את דרכינו כיצד לעשות נחת רוח לה

  . שיש לנו בחיים

  סועדים בשלחן המלך

השבועות זוכים אנו שוב לקבל את הכח של מתן תורה  מידי שנה בחג

אנו נקשרים , ומתחברים מחדש לטהרה ולחיות המחודשת שקיבלנו על הר סיני

נוהגים לשיר את הפיוט , לפני שקוראים בתורה את פרשת מתן תורה. ת"להשי

. העניק לנו את הטוב והיקר מכל, ת שבנתינת התורה"שיר ושבח להשי, "אקדמות"

וכך , ננסה לתמצת את תוכנו המופלא ולהבין אותו מעט, כתב בארמיתהפיוט נ

  .נתכונן לקבל את ההשפעה המיוחדת של זמן מתן תורתנו

בפיוט משבחים אנו לבורא העולם אשר כלל לא ניתן לתאר את גדולתו 

  . וגבורתו

  ,ת לבדו ברא את העולם כולו"השי

  ובו אלפי רבבות מלאכים ושרפים 

  ,העומדים לשמשו

  .וקדש םצבא מרום מקדשים ומברכים לש כל

  אך מעל הכל חביבים לפניו ישראל נחלתו

  מובדלים לחלקו לעשות רצונו
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  ה"חקוקים אנו בקביעות בתפילין של הקב

  .ת רוצה וחומד ומתאווה לתורתנו ותפילתנו"השי

ת יותר מכל המלאכים ושרפי "אנו עם ישראל חשובים ואהובים אצל השי

  . לעבודתנו ומשתוקק יאה כולה רק בשבילנו ומצפהברא את הבר' ה. מעלה

  .ת"עבורנו אהבתו של השי בהמשך השיר מבטאים אנו כמה יקרה

  : אומות העולם תמהים ושואלים

  ,מי הוא ומהיכן הוא אוהבכם"

  שעבורו מוכנים אתם לסבול בגלות

  ?במדור האריות

  ,בואו התערבו בנו

  !"ם ונמלא כל רצונותיכםאתכ כבדו ננאו

  :שראל משיביםועם י

  גדולתכם מה היא נחשבת "

  לעומת אותה טובה וגדולה 

  "?ה כשתגיע השעה"שיעשה לנו הקב

באריכות איזו שמחה עצומה וכבוד נפלא מצפים לנו אנו כאן מתארים 

  . לעתיד לבוא

  , ה יערוך לצדיקים חופה מפוארת"הקב

  . מעוטרת בזוהר ענני השכינה

  .אר בפהאת הפאר והדר שיהיו שם אי אפשר לת

  ,צדיקים יטיילו בגן עדן עם השכינה

  ,יערוך לנו סעודה מדג הלויתן ושור הבר' וה

  .  ויין המשומר מששת ימי בראשית

שכנגד הכבוד והתענוגים , וכי זה המענה שלנו לאומות העולם, קשה להבין

? יותר ומענגתת סעודה גדולה "יתן לנו השי, סעודה קטנה –שהם מציעים לנו 

כדאי לנו לסבול את יסורי  ,יםאו גדול יםקטנ תענוגיםו ותסעודהאם בשביל 

אין . אלא שתשובתם של עם ישראל היא עמוקה יותר? הגלות במשך אלפי שנים

אנו משיבים לאומות . מדובר במהות אחרת לגמרי, מדובר כאן בתענוג גדול יותר
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נאות אתם מנסים לשכנע אותנו בה. העולם שהם בכלל לא יכולים להבין אותנו

איננו ! זה בכלל לא מדבר אלינו. ותענוגים ובסיפוק כל רצונותינו האישיים

נו מבקשים רווחים אישיים ואפילו לא זכויות נאי, עסוקים ברדיפה אחר תענוגים

. יש לנו חיות ממשהו אחר לגמרי, אנו רוצים משהו אחר. או התעלות אישית

. ת כביכול"מתענוגו של השי התענוג שלנו הוא, ַעמו ונחלתו, ת"אנחנו חלק מהשי

תהיה , ה"לחנו של הקבועתידים אנו לשבת בש? וכי יודעים אתם מה מצפה לנו

אנו  –ת "אנו משתתפים בסעודתו של השי! לנו כביכול סעודה עם רבונו של עולם

אנו קשורים ודבוקים . וזה התענוג שלנו, עדים ושותפים לתענוג שיש לו מאתנו

' השמחה שלנו היא השמחה שיש לה. נחת רוח ת ומבקשים לעשות לו"בהשי

  !ושום תענוג אישי לא ישווה לזה, אנו שמחים בשמחת השכינה, כביכול מאתנו

דבריהם של אומות העולם אל עם ישראל מורגשים בלב כל אחד והשאלה 

' אנו רואים יהודים יראי ה. עולה מאליה כשאנו רואים את העולם סביבנו

ואף , מצוקות פרנסה ומגבלות בכל התחומים, רביםשעוברים קשיים וטרדות כה 

, וכאן עולה השאלה. ת"יהודים מוסרים את נפשם למען השי. רדיפות מהסביבה

אך התשובה היא כתשובתנו ? וכי אין החיים שבעולם החיצוני קלים ונוחים יותר

וכי . לא זאת אנו מבקשים, אישית האין אנו עוסקים בנוחות והנא". אקדמות"ב

ת לו אנו "בות הנאות אישיות מול אושרנו האמיתי לעשות נחת רוח להשימה נחש

מבקשים רק לעשות רצונו ולגרום לו , וחלק ממנו' אנו מאוחדים עם ה! כה יקרים

  ! ועבור כך הכל כדאי, זה משאת נפשנו וכל תענוגנו. נחת רוח

  :פיוט האקדמות מסתיים במילים

  מרומם הוא אלקינו מאז ולעולמים"

  ".ורצה בנו ומסר לנו את התורה אשר חפץ

ת אשר בחר בנו להיות לו לעם ונתן לנו את התורה "אנו מודים להשי

בנתינת . בה מלמדנו כיצד נעשה לו נחת רוח ובמה יעלו שעשועים לפניו ההקדוש

ומקור ' אנו נחלתו של ה. ת חיים חדשים המסורים אליו"התורה העניק לנו השי

  .שמחתנווזה תענוגנו ו, תענוגו בעולם
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  כגמול עלי אמו

מצוה לאכול סעודה עם בשר ויין והנשים שמחות , בכל חג יש מצוה לשמוח

אדם שמח , )פסחים קט(" אין שמחה אלא בבשר ויין. "בבגדים ותכשיטים נאים

, בחג אנו מבטאים את שמחת יהדותנו. כשגופו אף הוא משתתף בשמחת הנשמה

בחר בנו ' אנו שמחים שה. י שלנושמחה שמובנת ומורגשת גם בגוף ובחלק הגשמ

  . 'שמחים שאנו זוכים לעבוד את ה, מכל העמים ורצה בנו

המבטאת תענוג פנימי עם , בחג השבועות נוהגים לאכול גם סעודה חלבית

ההנאה של תינוק יונק היא . מאכלי חלב דומים למזונו של תינוק יונק. ת"השי

עיקר התענוג שלו הוא . וןללא גיוושהוא קבוע , לאו דוקא מטעמו של האוכל

התינוק מרגיש שאמו . קרוב לליבהוהוא מרגיש חלק ממנה , הרגשת החיבור לאמו

  . רוצה בו ושמחה להתמסר אליו

אנו מגיעים ', בנוסף לשמחה הפשוטה שנבחרנו להיות ַעם ה, בחג השבועות

כתינוק החבוק , אנחנו סועדים עימו יחד. ת"לדרגה של שמחה עמוקה עם השי

, רוצה בנו ויש לו נחת רוח מאתנו' שמחים שה, ת"אנו חלק מהשי. עות אימובזרו

כדי שאנו לקח אותנו לו לעם ' ביום זה ה .מאתנו' שמחים עם התענוג שיש לה

שאנו  עד ת"אנו כה דבוקים ומאוחדים עם השי. כבודו בעולם נגלה את

שיש  יםעצומזה השמחה והתענוג הכי  .בשמחתו עימו משתתפים עימו ושמחים

  . לנו

   רוענו' ה

. אשר נולד ונפטר ביום זה, חג השבועות הוא יום פטירתו של דוד המלך

את הכח המיוחד של שבועות זמן מתן  המלך בספר התהילים הנחיל לנו דוד

ג בתהילים ונגלה את שירת חייו "נעבור לאורך הפסוקים של מזמור כ. תורתנו

  .המיוחדת של יהודי

' ההבנה הפשוטה של המילים היא שה  –" א אחסררועי ל' ה, מזמור לדוד"

הוא דואג לכל צרכי ולכן אני רגוע ובטוח שלא יחסר לי , הוא הרועה שלי
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גם על אושר  כאן דוד המלך מדבר. אך יש כאן משמעות עמוקה יותר. מאומה

רועה דואג לצאנו לא רק מתוך רחמנות , "רועי' ה. "הרבה יותר גדול שיש ליהודי

רועה שמח . הוא רוצה בהם ומעונין בהם, אלא יותר מכך ,וחמלה עליהם

זה . כשהכבשים שלו בריאים וחזקים כי הוא חפץ ומעונין בצמר שהם מניבים לו

' אני עובד את ה, הוא מעונין וחפץ בי, הוא הרועה שלי' ה, מה שאומר דוד המלך

טוב לי כי אני יודע . לכן מעתה לא חסר לי מאומה, והוא רוצה בעבודתי

כל צורך וקושי שבעולם , זה אושרי הגדול ביותר. ת יש כביכול רווח ממני"להשיש

  . ת מתענג ממני"נחשבים לשוליים מול התענוג שיש לי ביודעי שהשי

 –" למען שמו – ינחני במעגלי צדק" כי ליבי מלא רוגע ושלוה –" פשי ישובבנ"

מנהיג ' ודע שהאני י. מנחה אותי בדרך הנכונה שהיא למען שמו' טוב לי כי ה

וזה , ת נחת רוח ממני"על כל צעד ושעל יש להשיוכל צעד שלי רק לכבודו 

  . התענוג שלי בעולם

אחרים בחינוך , יש שמתקשים בפרנסה. כל אחד מאתנו עובר קשיים בחיים

אך דוד המלך מגלה לנו שעל . ויש שחלילה סובלים מבעיות בריאותיות, הילדים

הוא חפץ בנו ומתוך הקשיים , הוא הרועה שלנו' אנו יודעים שהכאשר , אף הכל

גם אם . טוב לנו –אז למרות הקושי , שאנו עוברים הוא רווה נחת מאתנו

 –אנו שלוים אך , רצוף אבנים ומכשולות, מנהיג אותנו במסלול קשה' לפעמים ה

למען "ת במדויק "יודעים שזו הדרך הנכונה אותה חישב השיאנו  ."נפשי ישובב"

החיות זה והרי  ,להגדיל את כבודו יתברך ולעשות לו נחת רוח כדי, "שמו

  .בחייםהאמיתית שלנו 

כי אתה , גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע", איני מפחד משום רע וקושי

והוא מנהיג הכל בשבילו , ת נמצא איתי ועימי"כי אני יודע שהשי – "עמדי

גם כאשר אתה ש, צרתיזאת נחמתי ב – "חמונישבטך ומשענתך המה ינ". ולמענו

 את הרי מדריך אותי, "שבט הרועים"ה זאני יודע ש, מנחה אותי במקל כואב

  . הנותן לך נחת רוח –להיות צאנך הנאמן המניב לך צמר 

, יצילנו' ה, ע בגיא צלמות"של יהודי בהם הוא מרגיש ליש מצבים בחייו 

 ברגעים אלו מר לו כל כך עד שהוא. הוא עובר יסורים קשים בגוף או בנפש
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 גם אם לבסוף אקבל – הוא מרגיש". טוב מותי מחיי" –שעם חיים שכאלו  מרגיש

וה לי ואיני מסוגל ולא ש ,מכך התעלותועוד תהיה לי  תועלת ממה שעברתי

אנו  .מדרגה גבוהה יותר חיותאבל במצב כזה יש ליהודי  .ת הצער הזהלעבור א

החיות הגדולה ביותר שיש לנו היא כשאנו יודעים , ת"אחוזים ודבוקים בהשי

זאת הנחמה שלנו וזה מה שמחיה אותנו בתוך . 'ה שאנו פועלים למען כבוד

, אכן .'ההקושי אנו מוסיפים לכבוד  בכל נקודה מןש שאנו יודעים, הצרהו הכאב

, אבל אני לא חי בשביל עצמי, בשביל עצמי לא היה כדאי לי לעבור את כל זה

לרצון האמיתי , אנו מחוברים לחיות האמיתית של יהודי .יתברך' אני חי למען ה

ירבה שלנו הק, אנו מוכנים לעבור הכל ת"השי בשביל. 'לפעול למען ה –של יהודי 

   .כלעולה על ה' אל ה

אנחנו נסעד יחד  – "צוררי ך לפני שלחן נגדותער": ממשיך דוד המלך ואומר

  . הניצחת נגד צוררינו וזאת התשובה, אנחנו מתענגים מהתענוג שלו, ת"עם השי

שלנו  מחשבותה ולפעמים אלו, בעולם הרחב לועגים לקשיינו שונאים

חיים  ,טהורה יראת שמיםאנו חפצים לחיות חיים של תורה ו .המטרידות אותנו

 הבזויזו דרכנו  אך .ואף מבקשים לחנך את ילדינו בדרך זו, קרבת אלקים של

ולפעמים עלולה  .נוחות והצלחה, רוב העולם הטרודים ברדיפה אחרי כסף בעיני

ה הנ ,האם אכן כדאי להתאמץ כל כך ללכת בדרך הזאת, 'להעיק לנו המחשבה

 על כך עונה '?יןנראים לע ותהצלחו הישגיםבלי  ,חלשים ובזויים ,מאחור נונותר

וזה מנצח את , לחן לסעודהות מכין לנו ש"השי, "ך לפני שלחןותער: "דוד המלך

אנו מתענגים , ת כביכול משתף אותנו בסעודתו"השי. הלעג והזלזול של צוררינו

העולה על חיות , נו בעולמנושל חיותהוזו , עימו מהתענוג והנחת רוח שלו מאתנו

 היתכן שלא תמיד אנו נוחלים הצלח .בחיים שיש תוהנאוה יםסיפוקהכל 

ההישג האמיתי  אך. ות והנאותוחיינו אינם מוצפים נוח ,עולםעיני הנחשבת בש

יותר קשה להשיג מכל  זה תאש ,ת"הוא החיבור להשי ,בחיים ביותר שיתכן הגדול

 הזו, הטוב האמיתי הז והקירבה אליו' הבהדביקות  .וההישגים הגשמיים הצלחותה

  !וישראל לבדו של עם נחלת
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אנו מבקשים שיהיה לנו תמיד רק  – "אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי"

ולעבוד אותו ' להיות קרוב לה – "רך ימיםולא 'הושבתי בבית "? ומהו הטוב. טוב

  . זה הטוב בעצמו ואין טוב ממנו. זה הטוב הכי גדול שיש לי בחיי, לאורך ימים

  רועי ישראל –הצדיקים 

, "נעשה ונשמע"שכאשר קראו עם ישראל בהר סיני  )שבת פח(ל מספרים "חז

כנגד נעשה אחד , באו מלאכי השרת וקשרו לכל אחד ואחד מישראל שני כתרים

. מאז מעמד הר סיני נושאים אנו את כתרו של מלך על ראשנו. ואחד כנגד נשמע

בעולם  'הליש הנחת רוח שכל , המגלים את כבודו בעולם' אנו ממלכתו של ה

שם , "ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת... אתה בחרתנו מכל העמים. "היא מאתנו

יהודי אינו חי חיים אישיים . 'ה םעַ אנחנו , אנו קרויים בשמו, נישא עלינו' ה

  . והוא הכתר שלנו' אנו חלק מכבוד ה, משלו

, אחרי חטא העגל הסירו מלאכים את הכתרים מעל ראשם של עם ישראל

עם ישראל ". חורב ם מהרויתנצלו בני ישראל את עדיָ " )ו-כי תשא לג(כפי שנאמר 

טרודים בחשבונות  ,שבו להרגיש אישיות נפרדת', ומחיים למען ה, נפלו ממדרגתם

, כולן זכה משה ונטלן'ש ,ל"אומרים חז? ולהיכן הלכו הכתרים. ורצונות אישיים

הכתר של עם ישראל נמצא בידי משה רבינו ובידי . 'ה להחזירן לנו"ועתיד הקב

לצדיקים יש הכח להחזיר לנו את החיות . הצדיקים שבכל הדורות –ממשיכיו 

  .ת"להשיהאמיתית שלנו ואת החיבור והדביקות 

מו כ. כל הצדיקים מכונים רועי ישראל גםו. 'רועה נאמן'משה רבינו נקרא 

 גם הוא, את כל צרכיהם להם מעבר לכך שרועה דואג לצאנו ומספק, שהסברנו

הם לא רק נמצאים , כך הם גם רועינו הצדיקים. מעונין בהם עצמם וצריך אותם

הצדיק . ולהקל על קשיינולחזק אותנו , כדי להושיע אותנו מכל מצוקותינו כאן

' ינם של צדיקים הוא להאיר בנו עד כמה היעיקר ענ. נותן לנו הרבה יותר מכך

צדיקים מעוררים את רצוננו הפנימי . מעונין בנו וכמה נחת רוח אנו נותנים לו

אנו דבקים בצדיקים והם משפיעים לנו . ת ולעשות לו נחת רוח"לחיות למען השי

. הם מחזירים לנו את הכתר .התחיה של מתן תורההלקוחה מטל  ,חיות חדשה
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חיים למען כבודו , בכח הצדיקים אנו יכולים לזכות לחיים אמיתיים בעולם הזה

  . יתברך

עם  מידי שנה בחג השבועות היה האמורא רבי יוסף עורך סעודה 

אלולי יום זה הייתי כמו כל יוסף אחר , 'כי אמר, ביותר המאכלים המשובחים

השמחה העצומה שלנו בחג השבועות היא שביום זה קיבלנו . )ב-ם סחפסחי(' בשוק

  .ת"להשי קירבה ודביקות נעלים שלניתנו לנו חיים חדשים , מהות חדשה

  ינו שבראנו לכבודוקברוך הוא אל"

  .וחיי עולם נטע בתוכנו ,ונתן לנו תורת אמת ,והבדילנו מן התועים

  תובתורתו וישם בלבנו אהבתו וירא הוא יפתח לבנו

  ".ולעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם



�



���������	����
������	
 �

��
�	�����	�
�

����������������03-617-1111-1-5-5-6���

�����������������03-617-1111-3-8-6���

English�����������03-617-1111-2-5-11��

�	 - 1503-6171019����

���	������		������	�������

����	������	��������	���

����������	�

�����������

�������	��	��	���

�������

��	������������

 ���	�	������

����!����	��	������		����	�	�

In the USA call:

 718-395-2440-3-4-14-2-15


