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לבחור נכון
עבודת אלילים נראית לנו פולחן פרימיטיבי ומגוחך. 
 מדוע עם ישראל נקרא "פיקח" 
על בחירתו בה׳ אחד? 

מאמר מרתק על המורכבות של הבחירות בחיים, ועל 
האומץ הנדרש לבחור נכון
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א. שנים עשר ימים של חג

קרבנות הנשיאים

מקור 1  ספר במדבר, פרק ז', פסוקים א', י"א, ע"ב-ע"ז
ל  ְוֶאת כָּ ׁש אֹתוֹ  ַוְיַקדֵּ ח אֹתוֹ  ְמשַׁ ַויִּ ן  כָּ שְׁ ְלָהִקים ֶאת ַהמִּ ה  ּלוֹת מֹשֶׁ כַּ יוֹם  בְּ ַוְיִהי 

ׁש אָֹתם. ֵחם ַוְיַקדֵּ ְמשָׁ ָליו ַויִּ ל כֵּ ַח ְוֶאת כָּ ְזבֵּ ָליו ְוֶאת ַהמִּ כֵּ

ָנם  ָקְרבָּ ֶאת  ַיְקִריבּו  ַלּיוֹם  ֶאָחד  ָנִשׂיא  ַלּיוֹם  ֶאָחד  ָנִשׂיא  ה  מֹשֶׁ ֶאל  ה'  אֶמר  ַויֹּ
ַח. ְזבֵּ ת ַהמִּ ַלֲחֻנכַּ

ֶסף  נוֹ ַקֲעַרת כֶּ ן ָעְכָרן. ָקְרבָּ ְגִעיֵאל בֶּ ר פַּ י ָעשָׂר יוֹם ָנִשׂיא ִלְבֵני ָאשֵׁ תֵּ יוֹם ַעשְׁ בְּ
ֶדׁש  ַהקֹּ ֶקל  שֶׁ בְּ ֶקל  שֶׁ ְבִעים  שִׁ ֶסף  כֶּ ֶאָחד  ִמְזָרק  ָקָלּה  ִמשְׁ ּוֵמָאה  ים  לֹשִׁ שְׁ ַאַחת 
ף ַאַחת ֲעשָָׂרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקטֶֹרת.  ֶמן ְלִמְנָחה. כַּ לּוָלה ַבשֶּׁ ֵניֶהם ְמֵלִאים סֶֹלת בְּ שְׁ
ֶאָחד  ים  ִעזִּ שְִׂעיר  ְלעָֹלה.  ָנתוֹ  שְׁ ן  בֶּ ֶאָחד  ֶבשׂ  כֶּ ֶאָחד  ַאִיל  ָקר  בָּ ן  בֶּ ֶאָחד  ר  פַּ
ֵני  ָבִשׂים בְּ ה כְּ ִדים ֲחִמשָּׁ ה ַעתֻּ ַנִים ֵאיִלם ֲחִמשָּׁ ָקר שְׁ ָלִמים בָּ את. ּוְלֶזַבח ַהשְּׁ ְלַחטָּ

ן ָעְכָרן. ְגִעיֵאל בֶּ ן פַּ ה ֶזה ָקְרבַּ ָנה ֲחִמשָּׁ שָׁ

הכוונות של שבט אשר

מקור 2  במדבר רבה, פרק יד
ְבָחן ִנְקְראּו  ם שִׁ ל ִישְָׂרֵאל ּוְלשֵׁ ָתן שֶׁ ֻאלָּ ם גְּ ָבִטים ְלשֵׁ ל ַהשְּׁ ְנחּוָמא כָּ י תַּ ָאַמר ַרבִּ
ֵתיָמא )מלאכי ג,  ָמה דְּ ל ִישְָׂרֵאל, כְּ ָתן שֶׁ ֻאלָּ ם גְּ מוֹ ְלשֵׁ ר ִנְקָרא שְׁ מוָֹתם, ְוָאשֵׁ שְׁ
ם  ם ֶאֶרץ ֵחֶפץ ָאַמר ה' ְצָבאוֹת. ּוְלשֵׁ י ִתְהיּו ַאתֶּ ל ַהּגוִֹים כִּ רּו ֶאְתֶכם כָּ יב(: ְוִאשְּׁ
ה'  ֵרי ָהָעם שֶׁ ָכה לוֹ ַאשְׁ כָּ ֵרי ָהָעם שֶׁ ֵתיָמא )תהלים קמד, טו(: ַאשְׁ ָמה דְּ ְבָחן, כְּ שִׁ
ִלְהיוֹת  הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ בְּ ֲחרּו  בָּ ַעל שֶׁ א  ֶאלָּ ִישְָׂרֵאל  ל  ּוָרן שֶׁ ִאשּׁ ֵאין  ֱאלָֹהיו, 

ה,  ֶהם ִלְהיוָֹתם לוֹ ְלַעם ְסֻגלָּ ַחר בָּ רּוְך הּוא בָּ דוֹׁש בָּ ָלֶהם ֵלאלִֹהים ְוַהקָּ

ַחר  בָּ ִחיָרה שֶׁ ַהבְּ ם  ַעל שֵׁ נוֹ  ָקְרבָּ ִהְקִריב  ְלַהְקִריב,  ר  ָאשֵׁ ְנִשׂיא  א  בָּ שֶׁ כְּ ּוְלִפיָכְך 
ּוְבָך  ב(:  יד,  )דברים  ְדֵתיָמא  ָמה  כְּ ָהֻאּמוֹת,  ל  ִמכָּ ִישְָׂרֵאל  בְּ הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ

ה וגו'. ַחר ה' ִלְהיוֹת לוֹ ְלַעם ְסֻגלָּ בָּ
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ב. בחירה קשה

<< הרבי
בחירה בה' על פני אלילים?

מהם  אחד  שבכל  או  שוים,  ששניהם  דברים  בשני  דוקא  שייך  דבחירה  להבין,  צריך 
יש מעלה שאין בזולתו, אבל בנוגע להקב"ה ולהבדיל אלקי הנכר1, האיך שייך לומר 

שישראל בחרו בהקב"ה?

בחירה במלך על פני השרים?

מקור 3  ספר איכה, פרק ג', פסוק כ"ד
ן אוִֹחיל לוֹ. י ַעל כֵּ ֶחְלִקי ה' ָאְמָרה ַנְפשִׁ

מקור 4  מדרש איכה רבה על הפסוק
ְוָהיּו  ִלְמִדיָנה  ְכַנס  נִּ שֶׁ ְלֶמֶלְך  ל  ָמשָׁ ָאַמר  יוָֹחָנן  י  ַרבִּ ם  שֵׁ בְּ הּו  ַאבָּ י  ַרבִּ
ִבים  יוֹשְׁ ְמִדיָנה  דוֵֹלי  גְּ ְוָהיּו  ְוִאיְסְטַרִטילּוִטין,  ְרִכין  ְוִאפַּ ִסין  כָּ דֻּ ִעּמוֹ 
ֲאָנא  ֲאַמר  ְוַחד  י,  ְלַגבִּ ִסין  כָּ דֻּ ָנֵסיב  ֲאָנא  ֲאַמר  ַחד  ִדיָנה,  ַהמְּ ֶאְמַצע  בְּ
י. ָהָיה  י, ְוַחד ֲאַמר ֲאָנא ָנֵסיב ִאיְסְטַרִטילּוִטין ְלַגבִּ ְרִכין ְלַגבִּ ָנֵסיב ִאפַּ
א  ִפין ּוַמְלכָּ א ִמְתַחלְּ כוֹלָּ א, דְּ ם, ֲאַמר ֲאָנא ָנֵסיב ְלַמְלכָּ ַח ֶאָחד ְלשָׁ קֵּ פִּ

ף.  ֵאינוֹ ִמְתַחלֵּ

ּוֵמֶהן  ָבָנה,  ַללְּ עוְֹבִדין  ּוֵמֶהן  ה,  ַלַחמָּ עוְֹבִדין  ֵמֶהן  ּכוָֹכִבים,  עוְֹבֵדי  ן  כֵּ
רּוְך  בָּ דוֹׁש  ְלַהקָּ א  ֶאלָּ עוְֹבִדין  ֵאיָנן  ִישְָׂרֵאל  ֲאָבל  ָוֶאֶבן,  ְלֵעץ  עוְֹבִדין 
אוֹתוֹ  ְמַיֵחד  ֲאִני  שֶׁ י,  ַנְפשִׁ ָאְמָרה  ה'  ֶחְלִקי  ִדְכִתיב:  הּוא  ֲהָדא  הּוא, 
ַמע ִישְָׂרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו  ָכל יוֹם, ְואוֵֹמר )דברים ו, ד(: שְׁ ָעִמים בְּ י פְּ תֵּ שְׁ

ה' ֶאָחד.

<< הרבי
פיקחות שכזו...

וידוע הדיוק בזה2, דלכאורה, הרי גם מי שאינו פקח ואפילו תינוק קטן3 יודע שהמלך 
הוא גדול יותר מהדוכסין וכו', ומה צריכים לפקחות בכדי לבחור בהמלך? 

1( ראה פרש"י תבוא שם "הבדלתיו לך מאלקי הנכר".
2( בד"ה את הוי' האמרת להצ"צ )אוה"ת תבוא ע' תתרעב. שם ע' תתרפג( 

ולאדמו"ר מהר"ש )סה"מ תר"ל ע' רצא(. ביאוה"ז להצ"צ ע' רמח ואילך. 
סה"מ תר"ס ע' יא.
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ג. האבולוציה של עבודת האלילים

<< הרבי
המלצרים

שעבדו  אלו  הראשונים,  שבדורות  הידוע4  פי  על  זה  לבאר  אפשר  היה  לכאורה  והנה 
לכוכבים ומזלות, ידעו שהשפע שנשפע בארץ על ידי הכוכבים ומזלות )ממגד תבואות 
שמש וממגד גרש ירחים5( הוא )לא שהם עצמם משפיעים, אלא( שהקב"ה משפיע על 
הוא  ומזלות  ידי הכוכבים  על  יתברך  וחשבו שהשפע שנשפע ממנו  ידם, אלא שטעו 
ביד החוצב7.  כגרזן6  והם רק  ידעו את האמת שאין להם בחירה כלל,  ולא  בבחירתם, 
על  שנשפע  )שהשפע  טעותם  לפי  כי  אותם,  ועבדו  ומזלות  להכוכבים  השתחוו  ולכן 
ידי הכוכבים ומזלות הוא בבחירתם( ראוי להודות להם על זה, על דרך חמרא למרא 
ולא  המשקה  לשר  טובה  מחזיקין  אותו  והשותין  הוא,  מלך  של  ]=היין  לשקיי'   טיבותא 
למלך. רש"י שם[8. וגם כי לפי טעותם שהכוכבים ומזלות הם בעלי בחירה חשבו שעל 

ידי שיעבדו אותם ישפיעו להם יותר. 

המנכ"לים 

בידי  ה' את הארץ  יותר, שחשבו שעזב  גדולה  ומזה נשתלשל אחר כך שבאו לטעות 
הכוכבים ומזלות, והנהגת הארץ תלויה רק בהם. ובדוגמת מלך שמינה שרים להנהיג 
את המדינה, דהגם שזה שבכחם להנהיג את המדינה הוא מפני שהמלך מינה אותם על 
זה, מכל מקום, לאחרי שנתמנו, הנהגת המדינה היא על ידי השרים, ואין המלך מתערב 

בזה )מלבד לפרקים רחוקים, בשביל צורך גדול(. 

נשתכח ה' מפי כל היקום

מקור 5  משנה תורה, הלכות עבודה זרה, פרק א', הלכה ב'
ָהֵא-ל  ֶקר ְוָאְמרּו שֶׁ ְבֵני ָהָאָדם ְנִביֵאי שֶׁ ִמים ָעְמדּו בִּ ָאְרכּו ַהיָּ ְוַאַחר שֶׁ
כּו  ל ַהּכוָֹכִבים ְוַהְקִריבּו לוֹ ְוַנסְּ לוִֹני אוֹ כָּ ה ְוָאַמר ָלֶהם ִעְבדּו ּכוָֹכב פְּ ִצוָּ
ל ָהָעם  ֲחווֹת לוֹ כָּ תַּ ֵדי ְלִהשְׁ ֵהיָכל ַוֲעשּׂו צּוָרתוֹ כְּ ְך ְוָכְך ּוְבנּו לוֹ  לוֹ כָּ

4( ראה סהמ"צ להצ"צ ו, א ואילך. וראה עד"ז רמב"ם הל' ע"ז בתחלתו. 
וראה לקמן הערה 75.

5( ברכה לג, יד.
6( ע"פ ל' הכתוב – ישעי' י, טו.

7( ראה גם ד"ה את הוי' האמרת תרע"ח פ"ג )סה"מ תרע"ח ע' תיד(. 

ד"ה כל המאריך תרפ"ו פ"ד )סה"מ תרפ"ו ע' קנז ואילך(. ד"ה מים רבים 
ה'תשי"ז פ"ד )לעיל ח"א ע' שכג ואילך(. ושם, שטעות זו )שהם משפיעים 
בבחירתם( הוא לא ע"ז אלא שיתוף, משא"כ הטעות שעזב ה' את הארץ 

בידי הכו"מ )דלקמן בפנים( הוא ע"ז. עיי"ש בארוכה.
8( ב"ק צב, ב.
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ּבוֹ  ָדה ִמלִּ בָּ י ָהָאֶרץ. ּומוִֹדיַע ָלֶהם צּוָרה שֶׁ ָאר ַעמֵּ ים ּושְׁ ַטנִּ ים ְוַהקְּ שִׁ ַהנָּ
ְוִהְתִחילּו  ְנבּוָאתוֹ.  הוִֹדיעּוהּו בִּ לוִֹני שֶׁ ַהּכוָֹכב פְּ ִהיא צּוַרת  ְואוֵֹמר זוֹ 
י ֶהָהִרים  ֵהיָכלוֹת ְוַתַחת ָהִאיָלנוֹת ּוְבָראשֵׁ ֶרְך זוֹ ַלֲעשׂוֹת צּורוֹת בַּ ַעל דֶּ
ּזוֹ  ָהָעם שֶׁ ְלָכל  ְואוְֹמִרים  ָלֶהם  ֲחִוים  תַּ ּוִמשְׁ ִצין  ּוִמְתַקבְּ ָבעוֹת  ַהגְּ ְוַעל 
ְוכֲֹהֵניֶהם  ה.  נָּ ִממֶּ ּוְלִיְרָאה  ְלָעְבָדּה  ְוָראּוי  ּוְמֵרָעה  ֵמיִטיָבה  ַהּצּוָרה 
ֲעשּׂו  ְך ְוָכְך ְוַאל תַּ ְרּבּו ְוַתְצִליחּו ַוֲעשּׂו כָּ ֲעבוָֹדה זוֹ תִּ בַּ אוְֹמִרים ָלֶהם שֶׁ
ַהּכוָֹכב ַעְצמוֹ אוֹ  ְולוַֹמר שֶׁ ַלֲעמֹד  ֲאֵחִרים  ּכוְֹזִבים  ְוִהְתִחילּו  ְוָכְך.  ְך  כָּ
ָכְך ְוָכְך ְוהוִֹדיַע  ֶהם ְוָאַמר ָלֶהם ִעְבדּוִני בְּ ר ִעמָּ בֵּ ְלָאְך דִּ ל אוֹ ַהמַּ ְלגַּ ַהגַּ
ָכל  בְּ ֶזה  ָבר  דָּ ט  ּוָפשַׁ ְך.  כָּ ֲעשּׂו  תַּ ְוַאל  ְך  כָּ ַוֲעשּׂו  ֲעבוָֹדתוֹ  ֶרְך  דֶּ ָלֶהם 
ּוְלַהְקִריב ָלֶהם  ִמּזוֹ  ּנוֹת זוֹ  ֲעבוֹדוֹת ְמשֻׁ ָהעוָֹלם ַלֲעבֹד ֶאת ַהּצּורוֹת בַּ

ֲחווֹת.  תַּ ּוְלִהשְׁ

ַהְיקּום  ל  כָּ י  ִמפִּ ְוַהּנוָֹרא  ד  ְכבָּ ַהנִּ ם  ח ַהשֵּׁ כַּ תַּ ִנשְׁ ִמים  ַהיָּ ָאְרכּו  ְוֵכיָון שֶׁ
ים ֵאיָנם  ַטנִּ ים ְוַהקְּ שִׁ ל ַעם ָהָאֶרץ ַהנָּ ירּוהּו ְוִנְמְצאּו כָּ ם ְולֹא ִהכִּ ְעתָּ ּוִמדַּ
כּו  ְתַחנְּ נִּ ל ֲאָבִנים שֶׁ ל ֶאֶבן ְוַהֵהיָכל שֶׁ ל ֵעץ ְושֶׁ א ַהּצּוָרה שֶׁ יוְֹדִעים ֶאלָּ
ְוַהֲחָכִמים  ָמּה.  שְׁ בִּ ַבע  ּוְלִהשָּׁ ּוְלָעְבָדּה  ָלּה  ֲחווֹת  תַּ ְלִהשְׁ ְטנּוָתם  ִמקַּ
א  ם ֱאלוֹהַּ ֶאלָּ ֵאין שָׁ ין שֶׁ ֶהן ְמַדמִּ ְוַכּיוֵֹצא בָּ ֲהֵניֶהם  גוֹן כֹּ ֶהם כְּ ָהיּו בָּ שֶׁ
ֲאָבל  ּוְלַדּמוָֹתן.  ְגָלָלם  בִּ ָהֵאּלּו  ַהּצּורוֹת  ֲעשּׂו  נַּ ים שֶׁ לִּ ְלגַּ ְוַהגַּ ַהּכוָֹכִבים 
א  ֶאלָּ יוְֹדעוֹ  ְולֹא  ירוֹ  ַמכִּ ָהָיה  שֶׁ ָאָדם  ׁשּום  ָהָיה  לֹא  ָהעוָֹלִמים  צּור 

ם ְוֵעֶבר. ַלח נַֹח שֵׁ גוֹן ֲחנוְֹך ּוְמתּושֶׁ עוָֹלם כְּ ְיִחיִדים בָּ

<< הרבי
הראיה המפוקחת

דזה  )בהנמשל(,  נסיב מלכא  זה שאמר אנא  זה היה אפשר לבאר פקחותו של  פי  ועל 
כגרזן  רק  ידם באה ההשפעה הם  יודעים את האמת שכל הממוצעים שעל  שישראל 
ביד החוצב, הוא מצד גודל הדעת שלהם, שהם רואים את הפנימיות. שהרי בחיצוניות 
נראה9 דזה שההשפעה היא על ידי הכוכבים ומזלות, הוא מפני שיש בהם מעלה שמצד 
זה הם ראויים להיות ממוצעים, וזה שישראל יודעים שהם רק כגרזן ביד החוצב הוא 

מצד גודל הדעת שלהם.

9( להעיר מסה"מ תרע"ח ע' שנז "נבראים השפלים שאין דעת ותבונה 
להם ישפטו רק למראה עיניהם ומחשבים את הממוצעים".
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ד. בחירה של הקרבה

<< הרבי
קדושה תובעת ביטול

והענין הוא, דעיקר הטעם על זה שעבדו לכוכבים ומזלות הוא10, כי בכדי לקבל השפעה 
מהקדושה צריך להיות בביטול, ולהיות שלא רצו לבטל את עצמם, לכן עבדו להכוכבים 
ומזלות, שבכדי לקבל ההשפעה מהם אין צריך לביטול, וכדאיתא בזהר11 דרוח מסאבא 
ובריקנות[, כמו  ]=רוח הטמאה מזדמנת תמיד בחינם  ובריקנייא  אזדמן תדיר במגנא 

שכתוב12 אשר נאכל במצרים חנם, דההשפעה מלעומת זה )מצרים( היא חנם. 

בקדושה מקבלים  מעט

ועוד טעם על זה שרצו לקבל השפעתם מהכוכבים ומזלות13, כי גם ההשפעה עצמה 
)הנמשכת על ידי הכוכבים ומזלות( היא גדולה יותר. 

ומזה מובן גודל השבח והפקחות דישראל שאינם עובדין אלא להקב"ה, דהגם שבכדי 
במדידה  )מלכתחילה(  היא  ההשפעה  אז  וגם  ויגיעה,  לעבודה  צריך  מהקדושה  לקבל 
והגבלה לפי מדת העבודה, מכל מקום, הם מוותרים על ריבוי השפע )בגשמיות( ]אף 
שגם ישראל יכולים לקבל )לפי שעה( שפע מלעומת זה14, ולא עוד אלא שהם נוטלים 
חלק בראש15, מכל מקום הם מוותרים על זה[ וחביב להם יותר ההשפעה המצומצמת 

שנמשכת מהקדושה.

בחירתה של הנשמה

זה שבישראל ישנה ההכרה שצריך לוותר על התועלת והמציאות שלהם ולבחור באלקות, 
הוא מצד הנשמה16 )חלק הוי'( שבחירתה באלקות היא בחירה עצמית שלמעלה מהשכל 
)דבחירה זו היא לא מצד העילוי דאלקות, שמלכא לא מתחלף, אלא מצד העצמות(, וזה 
פועל על שכלם17, שגם השכל מכיר דמכיון שאלקות הוא האמת שחי וקיים בקיום נצחי 

)מלכא לא מתחלף(, צריך הוא לוותר על המציאות שלו ולבחור באלקות.

10( שבהערה 12 )אוה"ת שם ס"ע תתרעב ואילך. שם ע' תתרפד. סה"מ 
תר"ל שם ע' רצב ואילך. ביאוה"ז שם. סה"מ תר"ס ע' יא ואילך(. וראה גם 

סידור )עם דא"ח( קמב, ג. סהמ"צ להצ"צ ו, א. ובכ"מ.
11( ח"ב קכח, א. וראה בארוכה סידור )עם דא"ח( עה"פ אל תבטחו 

בנדיבים )נו, ד(.
12( בהעלותך יא, ה. ולהעיר מספרי )הובא בפרש"י( עה"פ: חנם מן 

המצוות.
13( כ"ה להדיא בביאוה"ז להצ"צ שם )ע' רמט(.

14( ראה קונטרס ומעין מאמר ו' בסופו. מ"ז פ"ד. מי"א פ"ב.
15( ראה אגה"ת ספ"ו. קונטרס ומעין מאמר ז' שם.

16( להעיר מתניא פי"ט )הובא בלקו"ת שם(, דזה שנשמת האדם רוצה 

לידבק בשרשה ומקורה בה' חיי החיים ב"ה הגם שתהי' אין ואפס 
ותתבטל שם במציאות לגמרי, הוא טבע שלמעלה מהשכל. דהגם שזה 
שרוצה לידבק בה' הוא מפני שהוא "חיי החיים" )תכלית העילוי(, מ"מ, 

מכיון שהוא יהי' עי"ז אין ואפס, הרצון לידבק בשרשו הוא טבע שלמעלה 
מהשכל.

ואולי יש לומר דמ"ש בלקו"ת שם שהסיבה לרצון זה הוא "דעת חזק" 
]ובפרט שבלקו"ת גופא מציין לתניא שם[ – הכוונה היא, דהרצון שמצד 

טבע הנשמה פועל על השכל, כדלקמן בפנים.
17( ראה גם סה"מ תר"ס ע' טז "מצד הדביקות שמעצמות הנפש .. לכן יש 

לו הנטי' בכח חכמתו להבין את הטוב דאלקות ולבחור בטוב".
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ה. הבחירה בין נכון - לנכון יותר

תפילתו של העני החכם

מקור 6  תהלים, פרק ק"ב פסוק א'
ְך ִשׂיחוֹ. פֹּ ה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף ְוִלְפֵני ה' ִישְׁ ִפלָּ תְּ

הפירוש הפשוט של הפסוק הוא שהעני מתפלל ושופך את שיחו לפני ה'. הבקשות כתובות 
בפסוקים הבאים.

מקור 7  כתר שם טוב, חלק ראשון, צז
ּפְֹך  ה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף ְוִלְפֵני ה' ִישְׁ ִפלָּ סּוק "תְּ רּוׁש ַהפָּ י ִמּמוִֹרי פֵּ ַמְעתִּ שָׁ
ׁש  ַבקֵּ יְּ ל ִמי שֶׁ ְמָחתוֹ: כָּ יוֹם שִׂ ֶלְך בְּ ִהְכִריז ַהמֶּ ל, שֶׁ י ָמשָׁ יחוֹ", ַעל פִּ שִׂ
ָרָרה ְוָכבוֹד, ְוֵיׁש  ׁש שְׂ קֵּ בִּ ׁשוֹ. ְוֵיׁש ִמי שֶׁ אּו לוֹ ְמֻבקָּ ֶלְך ְיַמלְּ ָבר ִמן ַהמֶּ דָּ

ׁשוֹ.  ר, ְוָנְתנּו ְלָכל ֶאָחד ְמֻבקָּ ׁש עֹשֶׁ קֵּ בִּ שֶׁ

ֶלְך  ַהמֶּ ר  ַדבֵּ יְּ שֶׁ ׁשוֹ  ּוְמֻבקָּ ֵאָלתוֹ  שְּׁ שֶׁ ָאַמר,  שֶׁ ֶאָחד  ָחָכם  ם  שָׁ ְוָהָיה 
ֵמַאַחר  ֶלְך,  ַהמֶּ ֵעיֵני  בְּ ְמאֹד  ְוהּוַטב  יוֹם.  בְּ ָעִמים  פְּ ג'  ִעּמוֹ  ַעְצמוֹ  בְּ
לוֹ  נּו  תְּ יִּ שֶׁ תוֹ  שָׁ קָּ בַּ א  ְיֻמלָּ ָלֵכן  ְוָכבוֹד.  ר  עֹשֶׁ ִמן  ָעָליו  ָחִביב  ּבּורוֹ  דִּ שֶׁ
ח  קַּ יִּ ָהאוָֹצרוֹת, שֶׁ חּו לוֹ  ִיְפתְּ ם  ְושָׁ ִעּמוֹ,  ר  ְלַדבֵּ ֵהיָכלוֹ  בְּ ֵנס  ִלכָּ ְרׁשּות 
ּפְֹך  ה ְלָעִני וגו' ִלְפֵני ה' ִישְׁ ִפלָּ תּוב תְּ כָּ ן. ְוֶזהּו שֶׁ ר ְוָכבוֹד גַּם כֵּ ִמן עֹשֶׁ

ׁשוֹ. זֶּה ְמֻבקָּ יחוֹ, שֶׁ שִׂ

<< הרבי
וכתורת הבעל שם טוב18 הידועה על הפסוק19 תפלה לעני כי יעטוף ולפני הוי' ישפוך 
שיחו, שאינו מבקש שום דבר ותפלתו היא שלפני הוי' ישפוך שיחו. ולזה צריך פקחות 
גדולה. ובדוגמת מלך בשר ודם, שבכדי ליכנס להקיטון שבו נמצא המלך ולראות את 
פני המלך, צריך לעבור תחילה דרך כמה וכמה היכלות שבכל אחד מהם יש הון יקר, 
וישנם כאלו שכשרואים את ההון יקר שבהיכל החיצון, הם מתענגים מזה בתענוג נפלא 
ומתעכבים שם. ויש כאלו שמתענגים בהיכל פנימי יותר. ודוקא מי שהוא חכם גדול, 
גייט אים ניט ָאן }הוא לא מתפעל מזה{ החשיבות והיוקר של ההון עצום הנמצא גם 
בהיכל הכי פנימי, וכל רצונו ותשוקתו היא ליכנס להקיטון בו נמצא המלך ולראות את 

פני המלך.

18( כתר שם טוב )הוצאת קה"ת( סי' צז )יג, ג(. אור המאיר פ' וישלח.
19( תהלים קב, א.
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תשוקתו של אדמו"ר הזקן

מקור 8  ספר תהלים, פרק ע"ג, פסוק כ"ה
י ָבָאֶרץ. ָך לֹא ָחַפְצתִּ ָמִים ְוִעמְּ ִמי ִלי ַבשָּׁ

רש"י

א  י ֶאלָּ ַחְרתִּ , לֹא בָּ י ִלי ֶלֱאלֹ-הַּ ַחְרתִּ בָּ ָמִים. ׁשּום ַמְלָאְך שֶׁ ִמי ִלי ַבשָּׁ
אוְֹתָך.

<< הרבי
ויש לומר, שענין זה הוא האהבה דמי לי בשמים ועמך לא חפצתי20, וכלשון אדמו"ר 
הזקן21 "איך וויל זע גָאר ניסט איך וויל ניט דאיין גן עדן איך וויל ניט דאיין עולם הבא 
כו' איך וויל מער ניט ַאז דיך ַאליין"  ]=איני רוצה מאומה. איני רוצה בגן עדן שלך, איני 
רוצה בעולם הבא שלך כו' איני רוצה – אלא בך לבדך[. דהגם שהגילויים שבגן עדן ומכל 
שכן הגילויים דעולם הבא הם גילויים נעלים ביותר, ואדמו"ר הזקן היתה לו השגה בזה, 
השגה אמיתית, אף על פי כן אינו רוצה לא בהגילויים דגן עדן ולא בהגילויים דעולם 

הבא, וכל רצונו הוא רק בהעצמות, דיך ַאליין ]=בך לבדך[.

סיפור  הבחירה של הסטודנט האנגלי 
מספר הרב לורד יונתן זקס:

דוקטורט,  חיברתי  פילוסופיה.  ללמד  התחלתי  לחיי  העשרים  בשנות 
את  עשיתי  זה.  שזהו  הרגשתי  ברבנות.  תואר  וקיבלתי  "סמיכה"  למדתי 
בתכניותיי  להמשיך  יכול  אני  כעת  יהודי,  בתור  לעשות  עליי  שהיה  מה 

לחיים.

ואז נסעתי לפגוש את הרבי, ולהתייעץ עמו על תוכניותיי לעתיד.

ידידיי החב"דניקים אמרו לי בדיוק מה לעשות. עליך לכתוב את שאלתך 
על דף ולתת לרבי אפשרויות: אחת, שתיים, שלוש, והרבי יבחר באפשרות 

אחת מהאפשרויות שתציג בפניו.

להתחיל  רוצה  "אני  בפניי,  העומדות  האפשרויות  את  לרבי  כתבתי 
קריירה, ובפניי עומדות שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, להיות אקדמאי 
– אולי יום אחד אהיה פרופסור או חבר בסגל האוניברסיטה בקיימברידג'. 
אפשרות שניה, אולי אהיה כלכלן, מכיוון שלמדתי כלכלה באוניברסיטה. 
אפשרות שלישית, להיות עורך דין, כי הייתי חבר באכסניות המשפט שם 

לומדים עריכת דין".

21( הובא בשרש מצות התפלה להצ"צ פ"מ )קלח, סע"א(.20( תהלים עג, כה.
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הרבי  במה  לדעת  מבלי  הרבי(  עם  אישית  )פגישה  ל"יחידות"  נכנסתי 
יבחר. הרבי עבר על הרשימה ולא בחר אף אחת מהאפשרויות.

בליבי חשבתי "זה נגד הכללים".

הרבי אמר לי שיהדות אנגליה חסרה רבנים, ולפיכך "עליך להכשיר רבנים". 
לי  ואמר  באנגליה,  רבנים  הסמיכו  בה  האוניברסיטה  בשם  נקב  אף  הוא 
כי עליי להיות רב בעצמי כדי שתלמידיי יוכלו לבוא ולהאזין לדרשותיי 
וללמוד מהן. הייתי מבולבל, אך אם הרבי אמר לעשות – עושים. זנחתי 
את שלוש השאיפות שלי, והכשרתי רבנים ב"מכללה היהודית" בלונדון 

והייתי לרב בעצמי בגולדס גרין ומרבל ארץ'. 

גם אנו יכולים

ויש לומר דעל ידי שאמר אדמו"ר הזקן איך וויל מער ניט ַאז דיך ַאליין]=איני רוצה – 
אלא בך לבד[, ובפרט לאחרי שנתפרסם זה על ידי הצמח צדק, ניתן הכח )עוד יותר( לכל 
אחד ואחד מישראל, ובפרט לההולכים בעקבותיו ובדרכיו, דהגם שיש לו ריבוי רצונות, 
ועד לרצונות שמצד נפש הבהמית, שכל הרצונות שלו יהיו בלא לב ולב, ועיקר רצונו 
יהיה להשלים כוונת העצמות לעשות לו יתברך דירה בתחתונים )על דרך ומעין שהיה 
אצל אדמו"ר הזקן שלא רצה מער ניט ַאז דיך ַאליין ]=בך לבדך[(, וגם רצונו בגשמיות 

יהיה )בעיקר( בכדי לעשות את הגשמיות כלי לאלקות. 

לבסוף הפיקח מרוויח

דער  ַאז  הזקן22  אדמו"ר  כמאמר  בגשמיות,  השפעה  ריבוי  גם  לו  יומשך  זה  ידי  ועל 
אויבערשטער גיט אידן גשמיות און אידן מַאכן פון די גשמיות רוחניות ]=הקב"ה נותן 
לבני ישראל גשמיות, ובני ישראל עושים מהגשמיות – רוחניות[, דמזה מובן, דכשהקב"ה 
נותן לישראל ריבוי גשמיות עושים ישראל ריבוי רוחניות, ריבוי בכמות וריבוי באיכות, 
)אורייתא(  ישראל  בהקב"ה,  ומתאחדים  שמתקשרים  ועד  השלימות,  לתכלית  ועד 
וקודשא בריך הוא כולא חד23. וכל זה נעשה מתוך שמחה וטוב לבב, בימי ההכנה לזמן 
חירותנו, וזה מביא גם את זמן חירותנו בפועל, גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח 

צדקנו, בקרוב ממש.

 מאמר דיבור המתחיל ביום עשתי עשר תשל"א 
י"א ניסן ה'תשל"א. 

22( ראה "היום יום" כז טבת )אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ב ע' 
רסה(. סה"מ ה'ש"ת )הוצאת תשמ"ו( ע' עח.

23( ראה זח"ג עג, א.
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המשך הסיפור  הבחירה של הסטודנט האנגלי 
אגב, זה גם מה שלבסוף קרה עם הרב לורד יונתן זקס.

הוא ממשיך לספר:

ההפוך,  בכיוון  והלכתי  שלי  השאיפות  שלוש  את  שזנחתי  אחרי  דווקא 
לרבה  התמניתי  בהמשך  התגשמו.  כולן  הן  מעניין.  מאוד  משהו  אירע 
הראשי של אנגליה, ולאחר מספר שנים הפכתי לחבר בסגל האוניברסיטה 
מהם  אחד  שונים,  חוגים  בשלושה  לפרופסור  הייתי  קיימברידג'.  של 
הנאומים  שני  את  הרציתי  לונדון.  באוניברסיטת  ושניים  באוקספורד 
הפכתי  וגם   ,Hayek lecture-ו  Mais lecture הכלכליים החשובים
להיות פרקליט של כבוד והתבקשתי להרצות בפני שש מאות פרקליטים, 
הלורד צ'נסלור )חבר ממשלה בבריטניה בתפקיד הדומה לשר המשפטים( 

והנסיכה אן שהייתה נשיאת המעמד.

כאשר שמים את היהדות בראש סדר העדיפויות – לא מפסידים מאומה.

את  לממש  ביותר  הטובה  הדרך  לפעמים,  מאוד:  עמוק  משהו  למדתי 
השאיפות שלך היא להפסיק לרוץ אחריהן ולתת להן לרוץ אחריך.


