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  בשמחה ובטוב לבב

   

  : )מח-מז:חכ( מופיע פסוק המאשים את עם ישראל בכפיות טובהשבפרשתנו בתוך פרשת הקללות 
אְֹיֶביָך ֲאֶׁשר - ְוָעַבְדָּת ֶאת .רֹב ּכֹלמֵ  ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבבלֶֹהיָך - אֱ ' ה- ָעַבְדָּת ֶאת-ֲאֶׁשר לֹא ַּתַחת

   .ָּבְך ְּבָרָעב ּוְבָצָמא ּוְבֵעירֹם ּוְבחֶֹסר ּכֹל' ְיַׁשְּלֶחּנּו ה
, ה בזמן שחיו בשלווה ובשמחה"פירוש הפשט לפסוקים אלו הוא שבני ישראל לא עבדו את הקב

מתאר את " חה ובטוב לבבבשמ"הביטוי  בקריאה זו. סוריםיוי רעבולכן יעבדו את אויביהם מתוך 
בעוד שהיה  ,מרב כל: "י"רש כך. בקלות' תנאי החיים הטובים שאפשרו לעם ישראל לעבוד את ה

  :)טו הלכה 'פרק ח, הלכות שופר וסוכה ולולב, משנה תורה( ם"רמבהלא כך מפרש  ".לך כל טוב
וכל , עבודה גדולה היא, ל שציווה בהן-השמחה שישמח אדם בעשיית המצוות ובאהבת הא

לוהיך -א' דת את התחת אשר לא עב"שנאמר , מחה זו ראוי להיפרע ממנוהמונע עצמו מש
   ".בשמחה ובטוב לבב

אינו תיאור של תנאי החיים החיצוניים אלא תיאור " בשמחה ובטוב לבב"הביטוי , ם"לפי הרמב
, מידה כמידה כנגד –ואם לא כן , בשמחה ובטוב לבב' יש לעבוד את ה. 'אופייה של עבודת ה

  .יסוריםייעבוד העם את אויביו במחסור וב
 הדרכה הגורפתאת ה פרטונ, נעקוב אחר כמה מקורות, ם"במאמר קצר זה נלך בעקבות הרמב

  . שמחת הלבהודיה ובמתוך ' של התורה לעבוד את ה
  

  :ג- א:יא דברבמ. א
ַוּתֹאַכל ִּבְקֵצה ' ָּבם ֵאׁש ה-ַאּפֹו ַוִּתְבַער ַוִּיַחר' ַוִּיְׁשַמע ה' ָהָעם ְּכִמְתאְֹנִנים ַרע ְּבָאְזֵני ה ַוְיִהי

ַהָּמקֹום ַההּוא -ַוִּיְקָרא ֵׁשם .ַוִּתְׁשַקע ָהֵאׁש' ה-מֶֹׁשה ַוִּיְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ֶאל-ַוִּיְצַעק ָהָעם ֶאל .ַהַּמֲחֶנה
  .'ָבֲעָרה ָבם ֵאׁש ה-ַּתְבֵעָרה ִּכי

ף "כאת  מפרשעובדיה ספורנו ' ר. אות גם לכלאלא , במקור זה יש לשים לב לא רק לכל מילה
כי לא , לא מתאוננים בלבם באמת, על טורח הדרך. מתאונניםכ": 'ְּכִמְתאְֹנִנים'"הדמיון במילה 

   ".אבל היו מתאוננים בדבריהם לנסות, הייתה אצלם שום סיבה ראויה לזה שיתאוננו
שמתכוונים שתבוא , 'תואנה שהיא רעה באזני ה": י"כותב רש" 'רע באזני ה"על המילים 
  ". שלושה ימים שלא נחנו מעינוי הדרך, אוי לנו כמה לבטנו בדרך הזה: אמרו. באוזניו ויקניט

לא העניין הספציפי , וספורנו י"רש יםאך כפי שמסביר, על הדרך הקשהכנראה העם מתלונן 
ב מזכיר המצ .לשון העםב" לקטר" ;תלונות והצקות' זני הומעסיק אותם אלא הרצון להשמיע בא

וכל מבוקשו הוא לגרום להורים לרחם עליו ולבטא כלפיו יחס של , ילד קטן המיילל ומתאונן
  : על אתר ן"ואלו דברי הרמב .אהבה ופינוק

שהיה ' והיה רע בעיני ה, כי היו מדברים במר נפשם כאשר יעשו הכואבים, ואמר כמתאוננים
והם היו כאנוסים , נתן להםטובה אשר  בשמחה ובטוב לבב מרוב כללהם ללכת אחריו 

  .מתאוננים ומתרעמים על ענינם, ומוכרחין
זוהי מילה מנחה המופיעה . אשכעס שמתבטא ב, ה"חשוב לראות את כעסו הנורא של הקב

והיא שוקעת רק לאחר צעקת העם , האש בוערת ואוכלת. בשלושה פסוקים אלה שלוש פעמים
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התנהגותו של ילד מפונק מתקבלת בשר ודם  אף שבעיני הוריםשמתברר . ותפילתו של משה רבנו
  .אתה מוכן לקבל התנהגות כז"אין הקבם ישראל הרי מעַ , סורי גדילתויכחלק מילעתים 

  

  :לה-ד:במדבר יא. ב
למשה  כראויבמקום לפנות . המזון החדגוני שהוא מקבל מדי יום, במקור זה העם מתלונן על המן

ם ְּבֵני ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו ַּתֲאָוה ַוָּיֻׁשבּו ַוִּיְבּכּו ּגַ  ֻסףְוָהאַסְפ : "בוכההעם  ,ולבקש שינוי בתפריט
 למשה' לאחר פירוט תכונותיו הנפלאות של המן אומר ה). ה- ד" (ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ִמי ַיֲאִכֵלנּו ָּבָׂשר

  : )כ-יח(
ָּבָׂשר ִמי ַיֲאִכֵלנּו  ,ֵלאמֹר' י ְּבִכיֶתם ְּבָאְזֵני הָהָעם ּתֹאַמר ִהְתַקְּדׁשּו ְלָמָחר ַוֲאַכְלֶּתם ָּבָׂשר ּכִ - ְוֶאל
ַען ֵיֵצא ֵמַאְּפֶכם ְוָהָיה ָלֶכם ְלָזָרא יַ -ַעד ֲאֶׁשר ...ָלֶכם ָּבָׂשר ַוֲאַכְלֶּתם' ְּבִמְצָרִים ְוָנַתן ה ָלנּוטֹוב -ִּכי
   .ר ָלָּמה ֶּזה ָיָצאנּו ִמִּמְצָרִיםֲאֶׁשר ְּבִקְרְּבֶכם ַוִּתְבּכּו ְלָפָניו ֵלאמֹ' ה-ֶאת ֶּתםְמַאְס -ִּכי

ובתלונות על עצם ' הב האלא מדובר במאיס, לא המן הוא מוקד הבעיהשמתברר  גם בסיפור זה
ובסופו של דבר , יש כעס אלוקי על בכיותיהם וקיטוריהם של בני ישראל כאןגם . היציאה ממצרים

  .מתים ונקברים רבים מהם
  :'ב ו"שמו. ג

. כעס ופחד, עצב, א סיפור מורכב שבו מעורבים רגשות של שמחהיר דוד הלעי' העלאת ארון ה
. עומד ליפול ושולח את ידו ונוגע בו' זה חושש שארון החה והצוהלת עֻ בתוך התהלוכה השמֵ 

   ):י-ח( תגובתו של דוד מדהימה. הוא עצמו נופל מת, למרבה הזוועה, והנה
ֵאיְך ָיבֹוא ֵאַלי  :ַּבּיֹום ַההּוא ַוּיֹאֶמר' ה- תַוִּיָרא ָדִוד אֶ  ...ְּבֻעָּזה ֶּפֶרץ' ְלָדִוד ַעל ֲאֶׁשר ָּפַרץ ה ַוִּיַחר

ֱאדֹם -ִעיר ָּדִוד ַוַּיֵּטהּו ָדִוד ֵּבית עֵֹבד-ַעל' ֲארֹון ה-ָאָבה ָדִוד ְלָהִסיר ֵאָליו ֶאת-ְולֹא !?'הֲארֹון 
  .ַהִּגִּתי

ייתכן שדאגתו של דוד . וכחה כלפיוואין שום ביטוי של ת, ה איננו כועס על דוד"מפליא שהקב
דוד מקבל מסר , מקוםכל מ. 'לאדם הפרטי בתוך עמו וצערו העז על מותו נושאים חן בעיני ה

" ֵּביתֹו-ָּכל-עֵֹבד ֱאדֹם ְוֶאת- ֶאת' ֵּבית עֵֹבד ֱאדֹם ַהִּגִּתי ְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים ַוְיָבֶרְך ה' ֲארֹון ה ַוֵּיֶׁשב: "אלוקי
  :דוד מקבל את המסר, ואכן. לא למוות ולצערוהוא מקור לשפע ולברכה ' רון הא: המסר הוא). יא(

 ,לִֹהים-לֹו ַּבֲעבּור ֲארֹון ָהאֱ - ֲאֶׁשר- ָּכל-ֵּבית עֵֹבד ֱאדֹם ְוֶאת-ֶאת' ֵּבַרְך ה :ַלֶּמֶלְך ָּדִוד ֵלאמֹר ַוֻּיַּגד
  ).יב( ְּבִׂשְמָחהם ִעיר ָּדִוד לִֹהים ִמֵּבית עֵֹבד ֱאדֹ-ֲארֹון ָהאֱ -ַוֵּיֶלְך ָּדִוד ַוַּיַעל ֶאת

, זהאפילו על תנועה אינסטינקטיבית כשל עֻ , דוד לומד שאין סתירה בין הקפדה מלאה על המצוות
ט ושלאמור לשהוא  אף, וקפוא" חנוק"האדם הדתי איננו . חופשיות והתלהבות דתית, ובין שמחה
  .בדיבוריו ואפילו במחשבותיו, במעשיו

. רכורים ופיזוזים איננה יכולה לקבל מראה זה שהיא רואהות של ּכִ מיכל שאינה מכירה מציא
בעבורה שמירה על כבוד דמותו של המלך אינה יכולה לבוא בד בבד עם התנהגות של התפרצויות 

. דוד מגיע למסקנה שאין סתירה בין שמחה ושבירת מוסכמות חברתיות ובין מלכות אבל. שמחה
הוא מתעמת עם מיכל . 'כבוד הוא להתנהג כך לפני ה –' הובוודאי כשהשמחה וביטוייה הם לשם 
  . ומנסה להציג בפניה את השקפת עולמו

איננה רק תוספת נלווית אלא חלק ' שמחה בעבודת השנראה מן המקורות שלעיל , לסיכום
מבטא את החיבור  אתה ,בהיותך מעורב רגשית בעשיית רצונו של הבוראשהרי  ,ממהות העניין

  .ולמצוותיו הנפשי שלך אליו
  ר יעל צהר"ד

  ך"המחלקה לתנ


