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נֹושא ונִ ָּשא
ֵ
.Ãđă Čĥ
ĉ Ā ă ĕü ğĦý ėă Ā čă ÿ ęĐþ Ęý Ğú ĥĈ ďāþ ģă Đÿ Ħďāÿ čĞú ĕėă ü ,ěĦĀ ĜĀ ČāĘ ĦĐĀ ģø ĕĜý čø Ęü đÃø

)במדבר ז ,ט(

ְּתנָ ֵאי ַ,פ
מעטימ המ האנשימ שזכו לשמוע את קול ה’ מדבר אליהמ .גמ אלו הזוכימ להגיע
לדרגת נבואה ,חייבימ למלא מ>פר ְּתנָ ֵאי י>וד שבלעדיהמ לא תיכונ נבואתמ.
את רשימת התנאימ האלה עורכת הגמרא במ>כת שבת:

,ĐĤđĥ ĐĜĕėĥ ěĕČĥ ĖďĚĘĘÃ
,ĦđĘĢĞ ĖđĦĚ ČĘđ ĦđčĢĞ ĖđĦĚ ČĘ
,ĥČĤ ĦđĘģ ĖđĦĚ ČĘđ ģđēĥ ĖđĦĚ ČĘđ
;ęĕĘĔč ęĕĤčď ĖđĦĚ ČĘđ Đēĕĥ ĖđĦĚ ČĘđ
.ĐđđĢĚ Ęĥ ĐēĚĥ ĖđĦĚ ČĘČ
) ÅÅĐ ďĕÿ đĕĘĀ ĞĀ ĕĐü Ħăø đÿ ěĎă ý Ĝÿ Ěø Đÿ ěĎă ý Ĝÿ ėă ø ĐĕĀ ĐĀ đø ,ěĎă ý Ĝÿ Ěø ĕĘü đă ēģø ĐĦăĀ Ğÿ đÅø :ĤĚČĜĥמלכימ-ב ג ,טו(”.
)שבת ל(:

מהו הציר ש>ביבו חגות דרישות >פ אלה?
הציר הוא המטרה אשר הוצבה בפנינו על ידי מי שברא את העולמ כולו .למטרה
זו קוראימ בשמ מצוה ,ויש לחתור אליה בדבקות.
כל נבואה היא שליחות ,וכל נביא הוא שליח לעמ ישראל .לשליחות יש יעד ועל
הח ָ> ִמימ
הנביא להתרכז ביעד שהציב בפניו הקב”ה ולהתעלמ מכל הקשיימַ ,
והלחצימ העומדימ בפניו.
לפני שהנביא היה מקבל את שליחותו האלוקית ,היה עליו לעבור מבחנ ַ>פ הבודק
את יכולתו לעמוד בפני לחצימ וקשיימ שיפריעו לו במילוי שליחותו.
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דוגמא בולטת אנו מוצאימ אצל אליהו הנביא:

.Ĥčāý Ğ ÅĐ ĐĜăý Đü đø ÅĐ ĕĜý Ġø Ęü ĤĐĀ čĀ ĦăĀ ďø Ěÿ ĞĀ đø ČĢý ,ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
ēÿ đă ĤĐĀ Ĥēÿ Čÿ đø .ÅĐ ēÿ đă ĤčĀ ČāĘ ,ÅĐ ĕĜý Ġø Ęü ęĕĞü ĘĀ ĝø Ĥčă ý ĥÿ Ĉ Ěø đă ęĕĤü ĐĀ ģĤý ĠĀ Ěø ģĒĀ ēĀ đø ĐĘĀ āđďĎă ø ēÿ đă Ĥđø
ĐĚĀ ĚĀ ďøă Ę āđģ ,ĥĈ Čý ĐĀ Ĥēÿ Čÿ đø .ÅĐ ĥĈ Čý čĀ ČāĘ ,ĥĈ Čý ĥĈ Ğÿ Ĥÿ ĐĀ Ĥēÿ Čÿ đø .ÅĐ ĥĈ Ğÿ Ĥÿ čĀ ČāĘ ,ĥĈ Ğÿ Ĥÿ
)מלכימ-א יט ,יא-יב(
.ÃĐģăĀ ďÿ
רק נביא המBוגל לעמוד איתנ בפני רוחות Bוערות ,רעש של רעידת אדמה ולהבות
אש מאיימות ,הוא הראוי להגיע אל הדממה שמתוכה בוקע קול ה’.
הע ָּכבֹות שהגמרא מנתה לעיל ,אשר מפריעות
נשוב ונתייח Bאחת לאחת לרשימת ַ
לקבלת הנבואה:
 .1לא מתוכ עצבות.
 .2לא מתוכ עצלות.
עצבות מתבטאת בשקיעת הנפש בתוכ עצמה עד כדי איבוד שדה הראייה הרוחני.
החלל והריקנות משתלטימ על החזונ ,וחוBמימ את היכולת לראות את התכלית
ואת היעד.
הכבדות
ֵ
עצלות נובעת מכבדות החומר ,שהוא כמשקולת על רגליו של השליח.
יוצרת קשיימ בתנועה אל היעד.
את שתי העכבות האלה פותרת השמחה.

נושא ונישא
 - ÃÅĐ ďĕÿ đĕĘĀ ĞĀ ĕĐü Ħăø đÿ ěĎă ý Ĝÿ Ěø Đÿ ěĎă ý Ĝÿ ėă ø ĐĕĀ ĐĀ đ...Ãמציג את
הפBוק שהגמרא ציטטה לעיל ø -
הנגינה כאמצעי להתעוררות השמחה.
כיצד?
הּשרּות של הלויימ בבית המקדש ,היתה השירה בליווי כלי נגינה.
אחת מעבודות ֵ
האמ יש מקור בתורה לשירת הלויימ?
הגמרא במBכת ערכינ מציינת כמה מקורות ובהמ המקור הבא:

ăü
.”đă Čĥĉ Ā ă ĕü ğĦý ėă Ā čă ÿ ęĐþ Ęý Ğú ĥĈ ďāþ ģă Đÿ Ħďāÿ čĞú ĕė...Ã

)במדבר ז ,ט(

מדובר כאנ בנשיאת ארונ הברית ,השולחנ והמזבח וכו’ ,שחייבת להתבצע על ידי
הלויימ באופנ אישי על כתפיהמ ,ולא כקרשי המשכנ ויריעותיו הניטלימ בעגלות.
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 Ãđă Čĥלמקומ אחר:
חז”ל לקחו את הביטוי ĉ Ā ă ĕÃü

ÅĘčþ ĜĀ ęĞü ęĕĞü ĜĀ Ĥ āđ ăĜėă ü ,ğāĦ đă ĜĦø đă ĐĤĀ Ěø Ēü đă Čĥĉ ø Å :ĤĚČĜĥ ,ĐĤĕĥ ČĘČ Åđă Čĥ
ĉ Ā ă ĕÅü ěĕČÃ
)מ=כת ערכינ דפ יא(.
) Å...đă ăĜāĤĕĀ ęĘĀ āđģ đă Čĥĉ ø ĕ...Åישעיהו כד ,יד(”.
פא ,ג(ü :ĤĚđČđ ,

)תהילימ

לא ברור מהו הקשר בינ פשט לשונ התורה לבינ פ=וקימ אלה העו=קימ בשירה.
התשובה שנציג נעוצה בדמיונ הרב שבינ ארונ הברית לבינ שירה וזמרה.
הגמרא במ=כת =וטה )דפ לה (.מציינת ,שארונ הברית היה נושא את נושאיו כפי
שאירע במעבר הירדנ בכני=ת עמ ישראל לארצ ישראל.
אמנמ אנחנו =בורימ שאנו נושאימ את ארונ הברית על כתפינו ,אכ למעשה הוא
נושא אותנו.
נוכל לדמות זאת לכתפיימ ה=בורות כביכול שהנ נושאות את הראש עליהנ ,בעוד
שהאמת ידועה לכל ,שהראש הוא הנושא את כל גופ האדמ ומעמידו בקומה
זקופה .הראש הוא ָענָ ו ואינו מבליט את חשיבותו ,ועל ידי ככ הוא נותנ מקומ
לטעות שהכתפיימ נושאות אותו.
גמ השירה נושאת את נושאיה .כאשר אנחנו שרימ נדמה כאילו אנו נושאימ את
השירה ואת הנגינה ,בעוד שהאמת היא שהשירה נושאת את רוחנו ונפשנו למעלה.
נוכיח זאת מנ העובדה ,שהשירה והזמרה מובילות אל הריקוד ,שבו האדמ נושא
את רגליו מעל הארצ .הניגונ והשירה הופכימ את האדמ לקל רגלימ ,זריז ונישא
על כנפי הזֶ ֶמר.
הּפתרונ גמ לעצבות וגמ לעצלות; היא מרוממת את הרוח ,מאפשרת
שמחה היא ִ
לראות את המטרה )היפוכ העצבות( ,ומניעה אותנו אליה בזריזות )היפוכ העצלות(.
הוא הדינ והוא הטעמ בשליחות של מצוה .לכאורה אנו נושאימ את שליחות
המצווה על כתפינו ,אכ לאמתו של דבר השליחות נושאת אותנו על כתפיה.
נשוב אל הגמרא המציינת עוד  4עכבות לנבואה:
 .3שחוק  -שפירושו הוא ,ליצנות ולגלוג.
 .4קלות ראש  -זחיחות דעת שיש בה משומ יוהרא.
 .5שיחה  -הי=ח הדעת.
 .6דברימ בטלימ  -עי=וק בפרטימ ח=רי ערכ.
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השחרור מכל העכבות האלו הוא באמצעות הצבת מטרה נעלה ,שהיא מצוות
ה’ .אמ יעד שליחותנו יהיה השגת המטרה שהיא המצווה שה’ מציב מולנו ,נצליח
להתגבר על כל הקשיימ ואז נשיג תכונות הפוכות.
 .1יראת כבוד )במקומ שחוק(
 .2הכנעה וכובד ראש )במקומ קלות ראש(
 .3ריכוז והתמקדות )במקומ שיחה(

 .4משימות ֶע ְר ִּכיֹות )במקומ דברימ בטלימ(.
נOכמ ונאמר :השילוב בינ מצוה לשמחה יוצר את התנאימ החיוניימ להופעת
הנבואה .זו הופכת אותנו לשליחימ לדבר האלוקימ ,שלוחי מצוות ה’.

רוח יעקב
Oפר הזוהר מציינ בהקשר לככ את העובדה ,שבכל שנות היעלמותו של יוOפ
נOתלקה השכינה מיעקב אבינו ולא שרתה עליו נבואה .רק כאשר התבשר יעקב
כי עוד יוOפ חי ,חזרה אליו רוח הנבואה.
) ÃęĐĕבראשית מה ,כז(.
þ čü Čú čāģĞú ĕÿ ēÿ đă Ĥ ĕēü Ħăø đ...Ã
זהו פירוש הפOוק ÿ
Oפר הזוהר מדגיש ,כי דיכאונו של יעקב הוא זה שמנע ממנו את השראת השכינה,
והשמחה על התגלות יוOפ היא הOיבה לחידוש רוח הנבואה )זוהר בראשית ,וישב ,קכ.(:
נשוב ונתמקד בנקודה זו.
בשעה שהגיעה ליעקב הבשורה המרה ,נאמר:

ĉ ü čāģĞú ĕÿ ĞĤÿ ģø ĕă ü đÃÿ
ĉ ÿ ęĥ
ĉ þ ĕă Ā đÿ đĕĦāĀ ĘĚø ĥ
...ęĕčă ü Ĥÿ ęĕĚü ĕĀ āđĜčă ø ĘĞÿ Ęčă ý Čÿ Ħø ĕă ü đÿ ,đĕĜĀ Ħø ĚĀ čă ø ģĥ
)בראשית לז ,לד-לה(
.Ã...ĐĘāĀ Čĥø Ĉ Ęčý ČĀ ĕĜü čă ø ĘČþ ďĤý Čý ĕėă ü :ĤĚČā
þ ĕă đÿ ,ęēý Ĝÿ Ħø Đü Ęø ěČý ĚĀ ĕø đÿ
כלומר ,יעקב אבינו שקע ביגונו ולא היה יכול לראות יותר את המטרה ,שהיא
העמדת משפחת בית יעקב ובית ישראל .האמירהă ü :
,ÃĐĘāĀ Čĥø Ĉ Ęčý ČĀ ĕĜü čă ø ĘČþ ďĤý Čý ĕėÃ
היא ביטוי לאיבוד המטרה בחיימ.
לא כנ כאשר נמצאה האבדה ,והופיעה הבשורה המדהימה:

...ĕēÿ ğĝý āđĕ ď āđĞ ĤāĚČĘý āđĘ đă ďĎă ü ĕă ÿ đÃÿ
.ÃĦđă ĚČĀ ęĤþ Ĕþ čă ø đă ăĜČþ Ĥø Čþ đø ĐėĀ Ęø Čý ,ĕēĀ ĕĜü čă ø ğĝý āđĕ ď āđĞ čĤÿ ,ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĤĚČā
þ ĕă đÿ
)בראשית מה ,כו; כח(
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כלומר ,השמחה רוממה את נפשו לגובה כזה שממנו יכול הוא לראות שוב את
המטרה ,שהיא המפגש עמ יו;פ והתחלת קיומ גזירת ברית בינ הבתרימ.
רק אז היה מ;וגל לשמוע את דבר ה’ האומר אליו:

.ÃęĥĀ Ĉ ĖĀ Ěĕø ĥ
ĉ ü Čú Ę āđďĎă Ā ĕ āđĎĘø ĕėă ü ĐĚĀ ĕø Ĥÿ Ģø Ěü ĐďĀ Ĥø Ěý ČĤĕĀ Ħăü ĘČÿ ...ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ

)בראשית מו ,ג(

כאבו של הנביא
נשוב אל הפ;וק ,שממנו למדנו שהנבואה שורה מתוכ שמחה:

.ÃÅĐ ďĕÿ đĕĘĀ ĞĀ ĕĐü Ħăø đÿ ěĎă ý Ĝÿ Ěø Đÿ ěĎă ý Ĝÿ ėă ø ĐĕĀ ĐĀ đø ,ěĎă ý Ĝÿ Ěø ĕĘü đă ēģø ĐĦăĀ Ğÿ đÃø

)מלכימ-ב ג ,טו(

מה כל ככ הפריע לאלישע הנביא וגרמ לו לעצבות ,שלא ִאפשרה את הופעת
הנבואה?
אלישע הנביא רואה מולו את יהורמ בנ אחאב מלכ ישראל ,הממשיכ לעבוד עבודה
והאשרה .כנביא ,הוא חש כאב
ֵ
זרה ,שאמו איזבל הביאה איתה מצידונ והמ הבעל
עמוק על שלא הצליח להחזירו לעבודת ה’ ולניפוצ עבודת האלילימ.
מצד שני ,עמד לפניו יהושפט מלכ יהודה ,שהיה צדיק ועובד ה’ .לכנ ביקש אלישע
הנביא שינגנו לפניו ,כדי לרוממ את רוחו עד שיוכל לראות את המטרה שהיא
מצוה גדולה; גמ הצלת צבאות ישראל ִמ ָמוֶ ת בצמא ,וגמ אפשרות שיהושפט מלכ
יהודה ייעזר בנ; הגדול כדי להשפיע על יהורמ מלכ ישראל לשוב בתשובה שלמה.
שמחת הניגונ ומטרת המצווה המ המ שמחה של מצוה.
אלישע הנביא פונה בכע; אל יהורמ ואומר לו:

Ėø Ęþ Ěþ ĔĠĀ ĥĀ Ĉ āđĐĕø ĕĜý Ġø ă ĕĘý đă Ę ...ĖĀ Ěþă Čü ĕČĕý čü Ĝø ĘČþ đø ĖĕĀ čü ČĀ ĕČĕý čü Ĝø ĘČþ Ėø Ęý ?Ėø ĘĀ đĀ ĕĘăü ĐĚ...Ã
ÿ
Ā
Ā
)מלכימ-ב ג ,יג-יד(
.ÃŉČþ Ĥø Čþ ęČü đø ĖĕĘþ Čý Ĕĕčă ü Čÿ ęČü ,Čĥ
ĉ ý Ĝā ĕĜü Čú ĐďĀ đă Đĕø
אלישע זוכר היטב את הצער אשר עבר על מורו ורבו אליהו הנביא אחרי המעמד
הנשגב של קידוש השמ בהר הכרמל ,שבו ירדה אש מנ השמימ והעמ נפל על פניו
וקרא בקול) ÃęĕĐāü ĘąČù ĐĀ Čđă Đ ÅĐ...Ã :מלכימ-א יח ,לט(.
באותו מעמד נהרגו כל נביאי הבעל שנכשלו כישלונ מחפיר ,ומטר כבד החל לרדת
אחרי עצירת גשמימ ארוכה .אליהו הנביא בשיא התעלות הנפש ובשיא השמחה,
משנ; מותניו ורצ ַרגְ לִ י בגשמ ה;וחפ לפני כרכרתו של המלכ אחאב.
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אליהו הנביא רצ עשרות קילומטרימ ,מנ הכרמל במערב בואכה עמק יזרעאל
במזרח .אליהו הגיע לשיא שליחותו הנבואית ,גמ להחזיר את העמ בתשובה ,גמ
להשמיד את אליל הבעל מישראל וגמ להוריד גשמי ברכה לארצ ישראל.
אולמ מה קרה אחר ככ?
איזבל המלכה מאיימת על חייו.
בעקבות זאת שוקע אליהו הנביא בייאוש עמוק ומבקש למות:

.ÃĕĦāĀ čČú Ěý ĕėāü ĜČĀ č āđĔ ČāĘ ĕėă ü ,ĕĥü Ĉ Ġø Ĝÿ ēģÿ ÅĐ ĐĦăĀ Ğÿ ,čĤÿ ĤĚČā
þ ĕă đ...Ã
ÿ

)מלכימ-א יט ,ד(

ה’ עונה לאליהו ואומר לו:

.ÃĖĕĀ Ħăþ ēø Ħăÿ Čĕčü ĜĀ Ęø ēĥÿ Ĉ Ěø Ħăü ĐĘĀ āđēĚø Ęčý ČĀ Ěý ĔĠĀ ĥĀ Ĉ ěčă þ Ğĥĕ
Ā Ĉ Ęü Čù ĦČþ đ...Ã
ø

)שמ ,פJוק טז(

כלומר ,אמ הנכ חש שאינ לכ יותר תכלית ומטרה ,אות הוא כי הגעת לקצה דרככ
הנבואית .מעתה תתבצע שליחותי על ידי תלמידכ אלישע אשר ימלא את מקומכ.
כל זה מJביר מדוע נהגו הנביאימ לצרפ אליהמ יודעי נַ ּגֵ נ עמ כלי נגינה.
כאשר מדריכ שמואל את שאול לפני משיחתו למלכ ,הוא אומר לו:

ğāĦđø Ęčþ Ĝý ęĐĕþ Ĝý Ġø Ęü đø ,ĐĚĀ čă Ā Đÿ Ěý ęĕďü Ĥāø ĕ ęĕČĕü čü Ĝø Ęčþ ēþ ĦăĀ Ğø Ďÿ ĠĀ đă ,ĤĕĞü ĐĀ ęĥĀ Ĉ ĖĀ Čāú čėø ĕĐĕü đ...Ã
ü
)שמואל-א י ,ה(
.ÃęĕČü čă ø Ĝÿ Ħø Ěü ĐĚĀă Đý đø Ĥ āđ ăĜėü đø ĘĕĘü ēĀ đø
העצבות שבה היו הנביאימ שרויימ ,נבעה מנ הכאב שלא הצליחו להביא לידי שינוי
מהותי של העמ ,ולא הצליחו לבער את נגע עבודת האלילימ מארצ ישראל; לכנ
דווקא המ היו צריכימ כלי נגינה לשמח את לבמ כדי שיוכלו להמשיכ ולהתנבא.

יָ ָקר ִמּזֹולֵ ל
אותה תחושה ליוותה את ירמיהו הנביא.
ירמיהו עומד לפני ה’ ומגולל את אשר על לבו .יומ יומ הוא חש על בשרו את היחJ
הפוגעני של בני דורו ,אשר מקללימ אותו ומציקימ לו על דבריו הקשימ המנבאימ
חורבנ .הכאב הזה גורמ לו עצבות שאינה מאפשרת לו לקבל את שליחות ה’:

...ĕĜü đø Ęÿ Ęø ģÿ Ěø Đā ăĘėă Ă ĕčü đă ĥĈ ĜĀ ČāĘđø ĕĦĕü ĥü Ĉ ĜĀ ČāĘ...Ã
ĕĘÿ ĞĀ ĖĀ Ěø ĥü Ĉ ČĤĀ ģø Ĝü ĕėă ü ,ĕčü čĀ Ęø Ħēÿ Ěø ĥ
ĉ ü Ęø đă ě āđĉĥĥ
ĉ Ā Ęø ĕĘü ĖĀ Ĥø čĀ ďø ĕĐü ĕø đÿ ,ęĘý ėāø ČđĀ ĖĕĀ Ĥþ čĀ ďø đă ČĢø Ěø Ĝü
...Ħ āđČčĀ Ģø ĕĐāý ĘąČù ÅĐ
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.Ã...ČĠý ĤĀ Đý ĐĜĀ Čú Ěý ,ĐĥĀ Ĉ đă ĜČú ĕĦü ėă Ā Ěÿ đă ēĢÿ Ĝþ ĕčü Čý ėø ĐĕĀ ĐĀ ĐĚĀă ĘĀ

)ירמיהו טו ,י; טז; יח(

מה היתה תשובת ה’ אליו?

ĕĠü ėă ø ĘĘý āđĒă Ěü ĤģĀ ĕĀ ČĕĢü āđĦă ęČü đø ,ďāĚĞú Ħăÿ ĕĜÿ ĠĀ Ęø ,ĖĀ čĕø ĥü Ĉ Čú đÿ čđă ĥĈ ĦăĀ ęČü ,ÅĐ ĤĚÿ ČĀ Đā ăė ěėý ĘÃ
Ā
)שמ ,פ:וק יט(
.Ã...Đĕþ Đø Ħü
כלומר ,אמ אתה ירמיהו תחזור בכ ממה שאמרת ,תמשיכ לעמוד לפני כנביא
ושליח לעמ ישראל.
מבחינתי  -אומר ה’  -די לי אמ תציל נפש אחת שהיא יקרה .אמ ככ תעשה,
תמשיכ לייצג אותי ותהיה הדובר שלי )כמו ִפי(.
זהו עידוד לירמיהו לקבל עליו את שליחות ה’ ,דבר הדורש כוחות נפש ומוכנּות
למשימה גדולה ומורכבת.

השמחה בעבודת ה’
עד עתה ע:קנו בשמחה חיצונית הנובעת משימוש בכלי נגינה ,והמאפשרת את
קבלת הנבואה והשליחות האלוקית .מצד שני ,עצמ השליחות למטרה נשגבה
שהיא המצווה ,היא היא מקור השמחה האמתית.
שליחותו של כל אדמ מישראל מורכבת משלושה רבדימ:
הרובד הב,י,י הוא היותו של כל אחד חלק מנ האנושות כולה המחויבת בשבע
מצוות בני נח.
הרובד שעליו נוגע להיותו של כל אדמ מישראל חלק מנ האומה הישראלית
ושליחותה המיוחדת ,באמצעות שש מאות ושלוש עשרה מצוות המ:מנות
מטרות נעלות ומחייבות ביותר.
הרובד העליונ הוא שליחותו האישית של כל אחד .כל אדמ שונה מחברו ,ומפני ככ
על כל אחד ואחד מוטל תפקיד ייחודי ששומ אדמ אחר בעולמ אינו יכול למלא
אותו במקומו.
לשמ ככ מצייד ה’ כל אדמ בכישרונות ויכולות ,כולל ה:ביבה בה הוא נולד ,שיכשירו
אותו לתפקידו .לא נותר לכל אחד אלא לגלות את התפקיד הייחודי שלו בעולמ.
ביצוע של חלק מנ השליחות הכוללת או הפרטית ממלא רגש שמחה אמתית
שאינה נפ:קת לעולמ.
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הנה גמרא במ:כת ברכות המתארת את רב ברונא בגדלותו הרוחנית:

čĤ Ęĥ đĚđĘĥ ĘČĥĦ ĘČĤĥĕ ġĤČĘ ĞĕĎĚ ĐĦČĥė :ČĘđĞĘ ČĞĘĕČ ĕčĤ đĘ ĤĚČÃ
)ברכות ט(:
.ÃĦđđĢĚč ēĚĥđ ČđĐ ĘđďĎ ęďČĥ ,ĐĤđčēĐ Ęė ďĚĞĚč ĕēČ ČĜđĤč
יוצא אפוא ,שהשירה והנגינה החיצוניות מ:ייעות לקבלת הנבואה והשליחות.
אחרי קבלת השליחות ,היא עצמה הופכת למקור של שמחה ברגע שהיא מתממשת.
את הרעיונ העמוק הזה מבטאת הגמרא בדרכה:

”]בכל מקומ שנאמר[ ĤĚČ Ėė ĤēČđ ĐĜĕėĥ đĕĘĞ ĐĦĤĥĥ ďĚĘĚ - ÅĤđĚĒĚ ďđďĘÅ
.ĐĤĕĥ
) .ÃĐĜĕėĥ đĕĘĞ ĐĦĤĥ Ėė ĤēČđ ĐĤĕĥ ĤĚČĥ ďĚĘĚ - ÅďđďĘ ĤđĚĒĚÅפ:חימ קיז(.
התפילה והשליחות
בדיוק כפי שהנבואה והמצווה המ שליחות מאת ה’ אל בני ישראל ,ככ התפילה
היא שליחות מאת בני ישראל אל ה’.
התפילה מנו:חת בלשונ רבימ ;ÃđĜĘđģ ĞĚĥÃ ,ÃđĜČĠĤÃ ,ÃđĜĘ ēĘĝÃ ,ÃđĜčĕĥĐÃ :זה
מלמד שכל אחד ואחד מתפלל כשליח ציבור למענ כולמ .כל אחד מייצג את כל
עמ ישראל והוא שליח מצוה לפני ה’.
לכנ גמ התפילה חייבת לבוא מתוכ שמחה של מצוה מצד אחד ,ומתוכ כובד ראש
מצד שני.
) ÃĐďĀ ĞĀ Ĥø čă ü đă ĘĕĎü đ...Ãתהילימ ב ,יא(.
החיבור בינ שניהמ מופיע בפ:וק אחד בתהילימø :
מצד אחד ,כל אחד מישראל הוא שליח מצוה המביא את בקשת עמ ישראל אל ה’;
ומצד שני ,במצוות המיוחדות לו  -הוא מייצג את שליחות ה’ לישראל.
זוהי עבודת ה’ בשמחה ואינ שמחה גדולה ממנה.

