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  עבודה מאהבה –אני לדודי 

 .כללות עבודת האדם, נקודתה התיכונה והפנימית: ״אני לדודי״

: אפילו , ובמכל שכן וקל וחומרדהנה, גם יהודי פשוט שבפשוטים יודע שהקב״ה בראו לאיזה מטרה ותכלית

וכמה כאשר מדובר  ״נורמלי״), ועל אחת כמה (אם הוא אדם , אינו עושה דבר ללא כל תועלתםאדם, בשר־וד

״אני נבראתי לשמש את קוני״. ובסגנון אחר:  -בבריאת האדם היא  אודות מלך מלכי המלכים הקב״ה. והכוונה

 .״אני לדודי״

הפרטית (לא רק בתור חלק  ענין זה מובן בפשטות גם ליהודי פשוט, שהרי בידעו שגם מציאותו - כאמור ו

ק ס: ״מניח העליונים ותחתונים״, ומתע1הזקן בתניא דמו״רמכלל ישראל) נבראה על ידי הקב״ה, ובלשון א

 .כדי לשמש את קונו -זה, מבין הוא בפשטות שיש כוונה ותכלית בדבר  לברוא יהודי פשוט

  !יודע שזהו רצונו של הקב״ה קב״ה לשימוש שלו... אבל הואהאמנם הוא לא מתחיל להבין לשם מה זקוק 

את קוני״, ״אני לדודי״, ובנוסח  ״לשמש -ודה (ללא כל התחלקות) וזוהי הנקודה הפנימית שבכל עניני העב

א שאין כל נפק -שזהו הנוסח השוה בכל המצוות. ועד כדי כך  - ברכת המצוות: ״אשר קדשנו במצוותיו וצוונו״

אודות  אודות העבודה דלימוד התורה, עבודת התפלה, וקיום המצוות, או שהמדובר הוא אם המדובר הוא ינאמ

דרכיך דעהו״, מכיון שבכולם הנקודה  ד״כל מעשיך יהיו לשם שמים״ ו״בכל ןות בעניני הרשות, באופההתעסק

 .קוני״, ״אני לדודי״ התיכונה והפנימית היא בשוה: ״לשמש את

היינו, לא זו בלבד שעבודת האדם  ,והנה, עבודה זו (״אני לדודי״) פועלת את ההמשכה מלמעלה, ״דודי לי״...

  ".ה והגילוי ד״דודי ליכשעבודה זו פועלת את ההמש ,י לדודי״), אלא עוד זאתמגעת למעלה (״אנ
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רת ימי לדודי״) הוא בעש שהענין ד״דודי לי״ (שלאחרי הקדמת העבודה ד׳׳אני ה מקומותואף שמבואר בכמ[

ותשרי, שבחודש  סןהחילוק שבין החדשים ני , ואילו חודש אלול ענינו עבודה מלמטה למעלה, כמבוארתשובה

) ואחר כך( דר הוא ״אני לדודיס) ואני לו״, ובחודש תשרי הואחר כך( לי דר העבודה הוא באופן ד״דודיסן סינ

לדודי״,  , ישנה ההמשכה מלמעלה כדי שהאדם יוכל לעבוד את עבודתו באופן ד ״אניאף על פי כן - ודודי לי״

שלמעלה, והם המעוררים את האדם לעבוד  ות הרחמיםשבחודש אלול מאירים י״ג מד, 2י תורהטכמבואר בלקו

  עבודתו באופן ד״אני לדודי״. 

בשדה . . והוא  משל למלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניול פי שם ״ע וכמבואר

״יאר ה׳ פניו אליך״, ״אור  -הוא בנמשל  בר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם״, וכןסמקבל את כולם ב

  ].מלך״פני 

התואר ״דודי״ מורה על ענין האהבה (כמבואר במפרשים). ומכיון  :וגם ענין זה מובן ליהודי פשוט שבפשוטים

דודי "ש אין כל פלא בכך -" 3'״אהבתי אתכם אמר ה ו שכתובמישראל, כמ כל אחד ואחתאוהב את  שהקב״ה

אין מקום לקושיות, כפי  -אהבה  של (למרות היותו יהודי פשוט שבפשוטים), כי כאשר מדובר אודות ענין" לי

ל אהבתו לעצמו). ומכיון שכן, הרי בודאי שהקב״ה נותן לכ (או שרואים במוחש בנוגע לאהבת האדם לבניו

  .המצטרך לו, בני חיי ומזוני רויחי, ובכולם רויחי מישראל את כלאחד ואחת 

, מכיון אף על פי כןומצבו... אבל  אמנם הוא מרגיש שאין ביכלתו לתבוע זאת מהקב״ה, מכיון שיודע מעמדו

את כל  ה", ולכן, בודאי נותן לו הקב', הרי אהבה היא למעלה מכל עניני חשבונות כו"דודי" ה הוא"שהקב

  .המצטרך לו

 -שהעבודה היא מתוך אהבה  ,, היינו"ם בעבודת האדם, ״אני לדודיגש גיש לומר שענין זה מוד -ל פי זה וע

, מכיון שאהבה היא כללות האהבה) כעבודת עבודה " (איןדרחימותא נא כפולחנאלית פולח"שלימות העבודה, 

  ."פרס שלא על מנת לקבל"עבודה מאהבה,  -ששלימות העבודה היא  ,4"םהכחות כולם. וכפי שמאריך הרמב

מעוררים את גילוי האהבה דלמעלה  עבודה זו ל ידיומכיון שמדתו של הקב״ה היא ״מדה כנגד מדה״, מובן, שע 

  .ה"נפעל גם עילוי והוספה בהמשכת ברכותיו של הקב - ) באופן נעלה יותר, וכתוצאה מכך"דודי לי"(

 -באופן של אהבה: ״אני לדודי״  - מבטא את הקשר שבין היהודי להקב״ה "אני לדודי ודודי לי"כלומר:  

  באופן של אהבה. ה עם היהודי"התקשרותו של הקב - "״ודודי לי ,התקשרותו של יהודי להקב״ה מתוך אהבה
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  קטע משיחת ש"פ תבוא ח"י אלול, רשימת השומעים בלתי מוגה.
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