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,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,ל"זיפה בןמשה הרמן , ל"זבנה בתחזימה,ל"זפרחה בתלידיסיה

מאיר ' ר, יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבן

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

זמני השבת

 v.hayom@gmail.com

האור החיים הקדוש

:להםואומרהעםכלאלפונהרבינומשה

ה" ֵאלְוַעתָּ ה,ִיְשרָּ ֵאלֱאֹלֶקיָך'המָּ ְךשֹׁ ִכי?ֵמִעמָּ

הִאם פסוקעלומקשה!"ֱאֹלֶקיָך'הֶאתְלִיְראָּ

שמיםיראתאטו":(:לגברכות)הגמראזה

הלשוןפשרמהכלומר?"היאזוטרתאמילתא

,"ליראהאםכי,מעמךשואלאלקיך`המה"

עונה??להשגהקלדברזהשמיםיראתוכי

רבינוכמשהאדםשבשביל,הגמראכךעל

מובןלאועדיין.קלדבראכןזהשמייםיראת

ועדמגדולהעםכלאלפונהרבינומשהלמה

אחדלכלישירותהשאלהאתומפנה,קטן

עולםבוראהכלבסךמה":שלבצורהואחד

ובנוסף!"שמיםיראתלךשיהיה?ממךדורש

ֶלֶכת"עלגםשמדוברואומרהפסוקממשיך לָּ

ל יוְבכָּ כָּ ה""ְדרָּ תֹוּוְלַאֲהבָּ ד""אֹׁ 'הֶאתְוַלֲעבֹׁ

לֱאֹלֶקיָך ְבָךְבכָּ לְלבָּ ,גםוכמובן"ַנְפֶשָךּוְבכָּ

ר" יוְוֶאת'הִמְצֹותֶאתִלְשמֹׁ תָּ זהלכאורה."ֻחקֹׁ

שהגמראלאחרבמיוחד,אפשרילאנשמע

באמתזהרבינומשהאצלשרקלנומודיעה

נהפךזהדבראיך,כןואם.בכךמהשלשאלה

לנושישנכון?העםכלכלפידרישהלהיות

לוראויאדםכל"שלנושמודיעם"הרמבאת

כירבעםרשעאו,רבינוכמשהצדיקלהיות

שלאודאיאך".('בהלכההפרקתשובההלכות)

מה-שלבלשוןהדבריםאתלהציגמוצדק

!??ממךמבקש'ההכלבסך

למסחרשיצאעשירעסקיםאישעלמסופר

לצורךרבכסףעימוהואלקח.רחוקהבארץ

והלינההאכילההוצאותולצורךמסחרו

,שבועותכמהלאחר.מסעובכלשיצטרך

סחורהמצאבירידושםחפצומחוזאלהגיע

כספוכלאתהוציאשעליהומשובחתטובה

סכוםלעצמולהשאירדאגאך.עימושהביא

הוצאותלצורךלושיספיקרובל7,000של

כלאתשטעןלאחר.לביתובחזרההמסע

להתקדםהחל,העגלהעלשקנההסחורה

.מגוריולעירחזרה

הואשומע,העיראתיוצאהואכאשרוהנה

ומבקשיםאליושדוהריםסוסיםשעטות

הרודףהאישאליופנה,שעצרלאחר.שיעצור

לילהחריםרוצההממשלה,תשמע":לוואמר

מכלמאומהבידיישארולא,הרכושכלאת

לקנותלךמציעאניולכן,שבידיהיהלומים

:הסוחרלואמר!"שתרצהמחירבכלאותם

!"אחליטאניואז,היהלומיםאתליתראה"

לעניואותוופתחיהלומיםארגזהאישהוציא

הסוחרשראהברגע.הסוחרשלהמשתאות

ביהלומיםשמדוברהואידע,היהלומיםאת

מכליותרשווהכזהיהלוםוכל.רבשוויבעל

ונשאריעשהמהאך.בירידקנהאשרסחורתו

בשביללוהמספיקכסףסכוםורקאךלו

לאותוהציעזאתבכל.לביתוחזרההמסע

עללשלםהואשמוכןלוואמר,האיש

יכולשהואמהזהכי,רובל6000היהלומים

ארגזאתלולמכורהאישהסכים.לתת

הממשלהככהשגםבאומרוהיהלומים

,ברשותושתמצאהסחורהכלאתלותחרים

מהמכירהמשהולהרוויחהואיכולולפחות

ארגזאתהסוחרקנה.היהלומיםשל

כעת.מגוריולעירבדרכווהמשיך,היהלומים

הוצאותבכלביותרלהצטמצםהואצריךהיה

רובל7000שלמסכוםכי,והלינההאכילה

לונותר,מסעולצורךבריווחלושיספיקשידע

ורקאךלישוןהלךמעתה.1000רקכעת

אוכלהיהואף,שמצאזוליםהכיבפונדקים

לאכי,שחייבמהרקחיותולצורךורקאך

עםלכךמעברלעצמולהרשותיכולהיה

שפגשהאנשיםכל.לושנותרהכסףמעט

כמוהושםבעלאדםאיךהתפלאובדרכו

לבוש,הארץעשיריכאחדלתהילהשיצא

לישוןמוכן.אמידונראה,מכובדתבחליפה

ארוחותולאכול,נוחיםלאכךכלבתנאים

כמובןזאתכלאך.הקבצניםכאחדפשוטות

שלברגעיםתמיד.רוחואתשוברהיהלא

היהלומיםארגזאתפותחהיההוא,משבר

עודעברשהנהלעצמווחושב,בזולשקנה

מכלגדולעשיריהיההואסוףסוףוהרי,יום

לסבולכדאיולכן,ימיוסוףעדבריווחויחיה,זה

..הזההזמניהצעראת

לעמלאדם"ש,ל"חזלנואומריםבדיוקכך

שלבעוללשאתהואוצריך!('זהאיוב)"יולד

הואשמרגישרגעישואם,והמצוותהתורה

קורתשלאחתשעהיפה"שיידע,ורפיוןקושי

דאבות)"הזההעולםחיימכל,הבאבעולםרוח

ההנאותכלאתניקחאםשאומרתזאת.('יז

,האנושיהמיןכלשל,הזהבעולםשקיימות

ונצמצם,אנולימינוועדהעולםמבריאת

אפילוישווהלאזה,אחדלרגעהכלאת

שלפחותההכיהרמהשזו,רוחלקורת

לךכדאיכלומר!הבאמהעולםההנאה

יקרותאבניםאלוכי,המצוותבעוללשאת

בהנאהלפדותתוכלערכםשאת,שיעורלאין

:הפסוקאומרגםוכך.הדרךבסוףסופיתאין

ְתָךְלַמַען" ֶתָךּוְלַמַען,ַענֹׁ ְלֵהיִטְבָך,ַנסֹׁ

שלהתכליתכל.('טזחדברים)"!ְבַאֲחִריֶתָך

ְלֵהיִטְבָךבכדיזהלךשישוהניסיוןהעינוי

,טובשכולובעולםלךלהטיב!באחריתך

.זהבעולמינואותםלהשיגניתןשלאבהנאות

ה":העםכלאתשואלרבינומשהולכן ְוַעתָּ

ֵאל ה,ִיְשרָּ ֵאלֱאֹלֶקיָך'המָּ ְךשֹׁ בסךמה"?ֵמִעמָּ

לאהוב?שמייםיראת?ממךמבקש'ההכל

אכןזה?והחוקיםהמצוותעללשמור'?האת

המשךאתשרואיםבעתבכךמהשלדבר

ִכיֲאֶשר":שאומרהפסוק נֹׁ ְלטֹובַהּיֹוםְמַצְּוָךאָּ

ְך קיוםשלהמערכתכל!משתלםזה!"לָּ

!לטובתנוהיאהמצוות

אדםכל,טובתואתשמחפשאדםכלולכן

שכדאימבין,שלוהבאהעולםלושחשוב

יראתעללעבוד,הזהבעולםלהצטמצםקצת

מהאורליהנות,ומצוותתורהושמירתשמים

לעולםבצפייהולחכות,הזהבעולםשבמצוות

.המושלםהטובאתלקבלבכדי,הבא

לפיכך  , ה לזכות את ישראל"רצה הקב"

:(כגמכות )" !הרבה להם תורה ומצות

ה ֵאלְוַעתָּ ה,ִיְשרָּ ךָ ֹשֵאלֱאלֶֹקיךָ 'המָּ הִאםִכי?ֵמִעמָּ ֶלֶכת,ֱאלֶֹקיךָ 'התֶאְָלִיְראָּ ללָּ יוְבכָּ כָּ ,ְדרָּ
ה לֱאלֶֹקיךָ 'הֶאתְוַלֲעֹבד,ֹאתֹוּוְלַאֲהבָּ ְבךָ ְבכָּ לְלבָּ יוְוֶאת'הִמְצֹותֶאתְשֹמרלִָ.ַנְפֶשךָ ּוְבכָּ ֻחֹקתָּ

ֹנִכיֲאֶשר ךָ ְלטֹוב-ַהּיֹוםְמַצְּוךָ אָּ ('יג'יבפסוקיםיפרק)!לָּ

םְוִלַמְדֶתם םרְלַדבְֵָבֵניֶכםֶאתֹאתָּ ('יטפסוקיא)!בָּ

ּתֹוָרה"למדהו,לדבריודעשהבןמשעה.בםלדבר

,('דלגדברים)"[ַיֲעֹקבְקִהַלתמֹוָרָשה]ֹמֶשהָלנוִצָוה

.ִדבורוִלמודזהשיהא

מסיחאביו,לדברמתחילכשהתינוק,אמרומכאן

לאואם,(.מוספרי)תורהומלמדוהקדשבלשוןעמו

הואהרי,[תורהבנואתללמדהשתדלולא]כןעשה

ֶאתֹאָתםְוִלַמְדֶּתם":שנאמר[משום]!קוברוכאלו

."ָבםְלַדֵברְבֵניֶכם

בסמוךמידכי.קוברוכאילותורהמלמדושאינומי]

ללמד."ְבֵניֶכםִויֵמיְיֵמיֶכםִיְרבּוְלַמַען":כתובזהלפסוק

מלמדשלאומי.ימיהםירבוהתורהלימודידיעלשרק

[חייואריכותברכתאתממנונוטל,תורהבנואת

מאימתי:תורהתלמודבהלכותם"הרמבפוסקוכך

מלמדולדברמשיתחיל?תורהללמדוחייבאביו

כךואחר"ִיְשָרֵאלְשַמע"ו"ֹמֶשהָלנוִצָוהּתֹוָרה"

אוששבןשיהיהעדפסוקיםפסוקיםמעטמלמדו

תינוקותמלמדאצלומוליכו,בוריופיהכלשבעבן

.ערוךשולחןבלהלכהנפסקוכך.('ואתורהתלמוד)

ה ֵאלְוַעתָּ ה,ִיְשרָּ ךָ לֹשֵאֱָאלֶֹקיךָ 'המָּ ִאםִכי?ֵמִעמָּ
ה ֶלֶכתֱאלֶֹקיךָ 'הֶאתְלִיְראָּ ללָּ יוְדְָבכָּ כָּ הרָּ ּוְלַאֲהבָּ
לֱאלֶֹקיךָ 'הֶאתְוַלֲעֹבד,ֹאתֹו בְְָבכָּ לךָ ְלבָּ !ַנְפֶשךָ ּוְבכָּ

('יבפסוקיפרק)

-ויקרא)ל''זאומרםדרךעלפירוש.דרכיובכלללכת

עשה,עבירותשלחבילותעשיתאם:(א''פכרבא

בפירושם''הרמבוכתב.מצותשלחבילותכנגדן

בוראויכעיסלאאדםשאם:(מכות'מססוף)המשניות

יש,אחתמצוהאלאיעשהשלאהגם,בעבירות

.הבאולעולםהזהלעולםלזכותומצוהבאותהכח

עבדילשניזהדברוהמשלתי:החייםהאורומוסיף

ובא,המלך[את]הכעיסלאמימיואחד.מלך

ואחד.למנחהיונהבבןהמלךפני[את]לראות

.אחדבשורהמלךפנילראותובא,המלךהכעיס

העוףמנחתלקראתהמלךשישמחמקוםיש

מנחתלקראתויכעוס,[פחותהמתנהשזולמרות]

שווהמהכי]ממנושקדמוההכעסותלצדהשור

אתלהכעיסרגילאדםאותואם,שתהיהככלגדולההמתנה

ָלֶלֶכת":התשובהלבעלכאןאומרווהוא.[המלך

!מצותשלחבילותחבילותלעשות'וגו"ְדָרָכיוְבָכל

,הרבהבחטאיםבעברוחטאהתשובהשבעלבגלל]

יהפוךבתשובהולחזורהמלךאתלפייסבכדיכעת

[הרבהמצוותויעשהטבעו



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (' ייזדברים ) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

ֹון  ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ִלים ב  ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ('כזכאבמדבר )ַעל כ ֵּ ר   ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִ רֶׁ (' משלי ו כג) דֶׁ

ךָׁ   בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵּ (' טדברים ד ל) ְויָׁ

ִביאְולֹא התָּ ('כופסוקזפרק)!ֵביֶתךָ ֶאלתֹוֵעבָּ

עלוהניסיונות"דמשיחאעקבתא"דור,זהשבדורכךעלמחלוקתאין

ולאייתי":אמרוהקדושיםהתנאיםשבודור.מדרגותוכמהבכמה

?ולמה!שםלהיותרוציםלאאנחנואבל,שיגיע.(:צחסנהדרין)"אחמיניה

בדורותשהיהממהקצרהיותרהרבהשלנובדורלחטאהדרךכי

להתאמץצריךהיה,לחטוארוצהשהיהבתקופתםאדם.הקודמים

יכולאדם,בדורנואך.מאנשיםולהסתתרנהרותלחצות,ולהשקיע

הגויים.הרוחניעולמוכלאתלאבד,ביתוממפתןקטנהביציאה

הזימהכלאתמארצםאיתםהביאו,ישראללארץלצערנושהגיעו

יותרפרוץנהיהלצערנווהרחוב.והסמיםהשתייהתרבות,והניאוף

!בתינועללשמורהואלעשותשבכוחנוהיחידהדבר.ליוםמיום

התרבותכלבפניוחומהמגןשמהווהבית!הטהורהיהודיהבית

עלששומרבית.בחוץשישוהפריצותהמוסרחוסרשלהקלוקלת

בדרכםלרחובהםשנחשפוולמרותהילדיםשלנשמותיהם

מהוידעו,ואוהבחםביתשובירגישולביתםשיחזרוברגע,ללימודיהם

.יהודילהראותצריךואיךערכיםמהם,אמיתימוסר

אתההרחובאת"!ֵביֶתָךֶאלתֹוֵעָבהָתִביאְולֹא":מצווהה"הקבולכן

הילדיםאתלחנךהטלוויזיהלמכשירתיתןאל!בחוץלהשאירצריך

,שמחלהיותשאמורהילדפתאום!הגוייםפיעלחינוךזהכי,שלך

!שלנובידייםהכלזה...בחדרוומסתגרעצוב,סבלנותלחסרנהפך

!רחוב:או,שמייםויראתטובותמידות,למוסרטהוריהודיחינוך
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