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בפרשתנו מוזכרות הקללות והברכות. הקללות על מה הם באים? "תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה 

השמחה בעבודת ה', ראוי שיבואו עונשים  ובטוב לבב מרוב כל". לכאורה הדבר תמוה ביותר, וכי בגלל שחסרה
  וקללות שלא תשמענה אוזנים?

  
של המצוות כעיקר. למשל, אדם חושב לעצמו:  הגשמי מעשההאנחנו חיים בעולם גשמי, ולכן אנו מחשיבים את 

אם כן, אז ברוך ה',  ;התפללתי היום ג' תפילות, הנחתי היום תפילין, ברכתי ברכות הנהנין וברכות אחרונות
צאתי ידי חובתי וקיימתי את המצוות. למרות שכל אחד יודע שצריך לקיים מצוות בשמחה, רבים מרגישים י

  וחושבים ששמחה זה רק תוספת הידור, "קצפת על העוגה". השאלה היא, האם הקב"ה מסכים עם זה?
  

את ה' בשמחה  . והוא מה שדוד המלך מזהיר "עבדובעבודה עיקר גדולהשמחה : (פרק יט)כתב המסילת ישרים 
אמר רבי  (שוחר טוב). ואמרו במדרש (שבת ל:)בואו לפניו ברננה". ואין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוה 

כי זאת היא השמחה איבו, כשתהיה עומד להתפלל יהא לבך שמח עליך, שאתה מתפלל לאלקים שאין כיוצא בו. 
פני אדון יתברך שאין כמוהו, ולעסוק בתורתו אדם עלז, על שהוא זוכה לעבוד להשיהיה לבו של  ,האמתית

משכני אחריך נרוצה ": א) יריםהשיר (שובמצותיו שהם השלימות האמתי והיקר הנצחי, ואמר שלמה במשל החכמה 
כי כל מה שזוכה האדם ליכנס יותר לפנים בחדרי ידיעת גדולתו , "הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך

, ע"כ. מכאן נוכל ללמוד את תפקידו וכוחו של היצר ויהיה לבו שש בקרבו ,יותר תגדל בו השמחה -יתברך 
  הרע: הוא מאפשר לנו לקיים מצוות לרוב, אך מחסיר מאיתנו את העיקר, שהוא השמחה בשעת עשייתן.

  
ה הקב"ה וא שנתאויתכלית בריאת עולם הזה ה :(הובא בתניא פרק לו)נבאר את הדברים: אמרו חז"ל 

וכתיב "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", בתוך כל אחד ואחד מישראל. ואמרו חז"ל  .חתוניםדירה בת לו להיות
. והדרך להגיע לאותה דבקות וקשר עם הקב"ה היא על ידי קיום המצוות "יום חתונתו זו מתן תורה" )תענית כו:(

  ברות אותנו עם הקב"ה.חיבור, כי המצוות מח -. ולכן "מצוה" היא מלשון "צוותא" (כמבואר במסילת ישרים פ"א)
  

נתאר לעצמינו: מלך מזמין אדם לפגישה פנים אל פנים, באחד מחדריו הפנימיים. מטרת הפגישה היא להיות 
בקרבתו, להכיר אותו, וליצור איתו קשר. והכל מאהבה וחיבה יתירה אל אותו אדם. זהו התאור האמיתי 

! הוא פשוט מתאווה לשוחח איתנו, רו הפנימיהם הזמנה אישית מהמלך להפגש עמו בחד –למשמעות המצוות 
  מרוב אהבתו העזה אלינו! –ליצור קשר איתנו, להיות בקרבתנו, לשכון איתנו 

  
ישנו אדם המכין את עצמו כראוי, בא לארמון המלוכה, נכנס חדר לפנים מחדר, ופוגש את המלך עצמו. משוחח 

פגישה וליצור קשר עם המלך, בוודאי שאין קץ עם המלך, מתקשר אליו, מכיר אותו. אדם זה שזכה להגיע ל
  לשמחתו, ויהיה לבו שש בקרבו.



  
אך ישנו אדם שקיבל את ההזמנה להפגש עם המלך בחדרו הפנימי, אבל אינו מגיע! המלך יושב על כסאו, ממתין 

בדעתו: ומצפה בכליון עיניים לביאתו של אהובו המוזמן. עוברות מספר דקות, ועדיין אינו מגיע. המלך חושב 
"איפה הוא אהובי אשר אני חפץ ביקרו, שהזמנתיו להיפגש עמי פנים אל פנים? מדוע הוא לא מגיע, האינו חפץ 
בקרבתי? הרי אני ממתין ומצפה, משתוקק ומתאווה לביאתו!" סוף סוף המלך עוזב את חדרו בפחי נפש, פוגש 

עונה לו השר: לא ראיתי אותו אבל הוא אחד משריו ושואלו, הראית את אהובי שהזמנתיו להפגש עמי היום? 
השמיע השר את ההודעה למלך. קולו של האדם יבש כאבן, קר כקרח,  .)voicemail(השאיר לך הודעה בתא קולי 

ללא רגש ושמחה. ואומר למלך: "אדוני המלך, ביקשת ממני שאדבר איתך, אז הנני מדבר...". מדבר מספר דקות 
  ומסיים את ההודעה.

  
משתומם: אני הזמנתי אותו אלי, לחדרי הפנימי לדבר עמו פנים אל פנים, והוא השאיר לי הודעה?! המלך עומד ו

בכל זאת התמלא המלך ברחמים, והזמין אותו לפגישה נוספת. שוב המלך ישב והמתין לו בכליון עיניים ובציפיה, 
ה, יום יום המלך מזמין אותו, ושוב אותו אדם השאיר למלך הודעה, במקום להגיע אליו אישית. הדבר חוזר חליל

  ופעם אחרי פעם הוא משאיר למלך הודעות יבשות וקרות. האם לא יקצוף המלך וחמתו לא תבער בו?
  

מו, להכיר אותו, ולהדבק בו! הקב"ה מזמין כל אחד מאיתנו באופן אישי לחדרו הפנימי, להפגש איתו, לשוחח עׅ 
עולם לא הגיע לפגישה עם המלך! לוקח סידור ומדבר, אבל ישנו אדם המתפלל שלוש תפילות ביום, ובכל זאת ל

ללא הכרה חיה ורגש שהוא עומד ממש לפני מלך מלכי המלכים, ונושא ונותן ממש עמו יתברך, והוא יתברך 
להרגיש בעת  (כפי שתיאר המס"י בפרק יט' איך צריךשומע ומאזין לדבריו כדבר איש אל רעהו, ורעהו מקשיב ושומע אליו 

  . אלא הוא מרגיש שמשאיר לה' הודעות בתא קולי, בלי להרגיש שבאמת מדבר עם המלך פנים אל פנים.התפילה)
  

מאחר ואותו אדם אינו מרגיש שהוא בפגישה עם המלך, אלא רק משאיר לו הודעות ומדבר למכונה, אין לו 
אין ספור פעמים? שמחה בעת דיבורו ותפילתו. איזו שמחה יש בדיבור עם מכונה כל יום, להשאיר הודעות 

בוודאי שלא ידבר עם רגש ולא יחוש שמחה בלבו מזה! לעומת זאת, הזוכה להכנס לחדר הפנימי ולהגיע למלך 
  אז "נגילה ונשמחה בך", ואין קץ לשמחתו!  -"הביאני המלך חדריו" -עצמו ולשוחח עמו פנים אל פנים 

  
ותנו להניח תפילין, ליטול ידים, ללמוד תורה, זו דוגמא למצוות התפילה, וכן לשאר כל המצוות. ה' מזמין א

  ! לא לעשותם לבד ולהשאיר לו הודעות שקיימנו את גזרותיו.ואית –לברך ברכת המזון 
  

נמצא שהשמחה היא בעצם הקנה מידה לדעת אם האדם הגיע לפגישה עם המלך, או ח"ו השאיר לו הודעה. ככל 
מצא, אדם שאינו שמח בעבודת ה', בעצם מכריז: "אין לי שמתקרב למלך, כך גודלת שמחתו בעשיית המצוות. נ

קשר עם המלך, ואינני מגיע לפגישות איתו". לכן השמחה היא כה עיקרית בעבודת ה', וחסרונה חמור ביותר. 
עד מתי אפשר לאכזב את המלך ולתת לו לשבת ולחכות לנו להגיע אליו, בהיותו מתאווה ומצפה לקרבתנו? 

ו בשפה של חיבה ואהבה. אבל אם פעם אחר פעם לא מגיעים לפגישות, אלא משאירים בהתחלה, המלך קורא לנ
לו הודעות יבשות וקרות, הוא עלול לדבר בשפה יותר קשה. ואם גם אז לא באים לפגוש את המלך, הוא ח"ו 
 יקרא לנו בשפה הכתובה בפרשתנו, הקללות. ה' יזכנו לעשות לו יתברך דירה נאה בליבנו ולעבדו בשמחה,

  ובזכות זה נזכה את כל הברכות הכתובות בתורתנו הקדושה! 
  

  מאמר החכם
  .אינה כלום –עבודה צריכה שמחה, אך שמחה בלי עבודה 
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