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,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

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

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

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

זמני השבת

 v.hayom@gmail.com

האור החיים הקדוש

משבעתאחדאתאדמתובחלקתהמגדלאדם

מצווה,ישראלארץבהםשנשתבחההמינים

.ביכוריםמהםלהפריש

גידוליו[ראשוני]ביכוריאתרואהשהואברגע

סימןעליהםלשיםעליו,לצמוחמתחילים

שיצאוהגידוליםשארלביןבינםשיבדיל

הפירותאלואתלקטוףובהמשךבעתיד

הכהןאלהואמגיע.לירושליםאיתםולהגיע

מניף,הפירותעם(סל)הטנאאתממנושלוקח

.הדיבוררשותאתלוונותןהמזבחלפניומניח

פסוקיםלצטטומתחילדבריואתהאישפותח

י"..פסחשלמההגדהלנושזכורים ֹאֵבדֲאַרמִּ

י ְצַרְיָמהַוֵיֶרדָאבִּ ְמֵתיָשםַוָיָגרמִּ יְמָעטבִּ ַוְיהִּ

יםֹאָתנּוַוָיֵרעּו.ָוָרבָעצּוםָגדֹולְלגֹויָשם ְצרִּ ַהמִּ

ְתנּוַוְיַעּנּונּו ְצַעק,ָקָשהֲעֹבָדהָעֵלינּוַויִּ 'הֶאלַוּנִּ

ְשַמעֲאֹבֵתינּוֱאֹלֵקי ֶאתַוַיְראֹקֵלנּוֶאת'הַויִּ

ֵאנּו.ַלֲחֵצנּוְוֶאתֲעָמֵלנּוְוֶאתָעְנֵינּו 'הַויֹוצִּ

ְצַריִּם מִּ ְזֹרעֲַַחָזָקהְבָידמִּ ָגֹדלּוְבֹמָראְנטּוָיהּובִּ

יםּוְבֹאתֹות ֵאנּו,ּוְבֹמְפתִּ ֶתןַהֶזהַהָמקֹוםֶאלַוְיבִּ ַויִּ

"..ּוְדָבשָחָלבָזַבתֶאֶרץַהזֹאתָהָאֶרץֶאתָלנּו

להרוגחפץשהיההארמיבלבןהואמתחיל

לעבדותלמצרייםהירידה,אבינויעקבאת

עדשהמשיכוונפלאותבניסיםמשםוהיציאה

ְוַעָתה":ואומרומוסיף.ישראללארץהכניסה

ֵּנה יהִּ יתֶאתֵהֵבאתִּ יֵראשִּ ֲאֶשרָהֲאָדָמהְפרִּ

יָנַתָתה הסלאתשםמניח."השםלִּ

.לביתולבוטובשמחוחוזר'הלפנימשתחווה

באההביכוריםשמצוותאותנומלמדיםל"חז

כךעל,העולםלבוראהטובהכרתמשום

,שדהואתחרשאדם.בירכתואתלנושנתן

וניכשהשקה,האדמהברגביזרעיםטמן

רואההואמהזמןולאחר.הרףללאעשבים

תחתעמלאשרעמלוכלפרותניצניאת

לראשלהיכנסשיכולהראשוןהדבר.השמש

קרהכאןשמתרחשמהכלשהנה,האדם

י"!בזכותי יְוֹעֶצםֹכחִּ יָעָשהָידִּ לֶאתלִּ "ַהֶזהַהַחיִּ

ועדרחרש,שעמלזההואהרי..('יזחדברים)

קורההיהלאזהשכלהואמרגיש,הרףללא

.ידיוכפותבשתיעמלאשראלמלא

'הֶאתְוָזַכְרתַָ":ומזהירההתורהבאהכךועל

יֱאֹלֶקיָך לַלֲעשֹותֹכחְַַלָךַהֹּנֵתןהּואכִּ "!ָחיִּ

זהלאדםגדולההכיהסכנה.('יחחדברים)

שהכלזההואהעולםשבוראשוכחשהוא

,ומנסיםמשתדליםרקאנחנו.בזכותוקורה

!'הבידיורקאךזה,לאאויצליחהאדםאם

שלהזוהתכונהאתבאדםלהשרישבכדי

אותנומצווה,יתברךמאיתושהכלהאמונה

,כלשהועץשותליםשאנושברגעהתורה

השניםבשלושתלנואסוריםפרותיו

פירותיואפילולזהומעברלנטיעתוהראשונות

..הכהןשלהם,שלנולאהםהראשונים

שלךלאשזהיודעשאתהתוכיח!תתאפק

כפוישאינךמוכיחאתהובכך..ממךלאוזה

סיפריהדבריאתי"רששמביאכמו.טובה

ְהֶיהֲאֶשרַהֹכֵהןֶאלּוָבאתַָ"הפסוקעל(.רצט) יִּ

ים אמרתמה('גכו)"ֵאָליוְוָאַמְרתַָָהֵהםַבָימִּ

!טובהכפוישאינך?אליו

אללירושליםפרותיואתשמביאאדםולכן

שכלהפסוקיםאותםאתואומרפותח,הכהן

"!באתימאיפהשכחתילא"לומרמטרתם

סלסלתעםכאןעומדהייתישלאיודעאני

אבינויעקבאתמצילהיהלא'האםהפירות

לּו"שאנייודע.לבןמפני יאלֹאאִּ ַהָקדֹושהֹוצִּ

ְצַריִּםֲאבֹוֵתינּוֶאתהּואָברּוְך מִּ ן,מִּ ֲאַנְחנּוֲעַדיִּ

יםָבֵנינּוּוְבֵניּוָבֵנינּו ְעָבדִּ ינּוְמשֻׁ ְלַפְרֹעהָהיִּ

ם ְצַריִּ ."ְבמִּ

לושישמהכלעללהודותהאדםעלחובה

שזהגםיסכיםהגדולשבטובו'מהולבקש

.בהמשךאצלויישאר

עצרו,שניםכמהלפניתלמידיםשלבטיול

באחדשםשהיהמעייןבמימילשכשךכולם

שהייתהלמרות.בארץהטבעמשמורות

ששכרוושמירהמלוויםהוריםשלהשגחה

במימיטבעאחדתלמידע"ל,הטיולמארגני

חזרווכולםהטיולהתבטלרגעבאותו.המעיין

.לביתםשבורים

השכולהאבעמדלמחרתשנערכהבהלוויה

שיודעואמרפתח.בנועלהספדדבריונשא

...בנושלבמותוהאשםמיהובמדויקהוא

מוצאאתלשמועמחכיםאליונישאוכולםעיני

,המנהל?האשםמיהומעניין?יודעמי.פיו

...?המלוויםההוריםאחדשמהאו,השמירה

אני"..האבאמר"!בנישלבמותואשםאני"

מהכלואתילדייאתשראיתיבכךהאשם

.מאיליוכמובןלישיש

שעמדתי,השנהבראשחודשיםכמהלפני

,פרנסהביקשתי,העולםבוראלפניבתפילה

שלהבנייהאתלסייםרציתי,בריאותביקשתי

אך..בעבודההקידוםאתלקבל,הבית

לומרשכחתי!חשובהכיהדבראתשכחתי

תודה.לישישהילדיםעלתודההעולםלבורא

.לייששכברמהכלעלתודה,אשתיעל

שהואמשהו,מאליוכמובןכולםאתראיתי

ביקשתילא..עליוזכויותלישיש,שליכבר

שלייישארשזהביקשתילא!ליישמרשזה

מורידהייתישאםאניבטוח!הבאהבשנהגם

ודאיזה,ושלםבריאשישמרילדיעלדמעות

..להועיליכולהיה

ַעל"-שביוםהדיןיוםלפניאנוצריכים

ינֹות ֵאיזֹוְלָשלֹוםֵאיזֹוַלֶחֶרבֵאיזֹוֵיָאֵמרבֹוַהְמדִּ

יֹות,ַלּׂשֹוַבעְוֵאיזֹוָלָרָעב ָפֵקדּובֹוּוְברִּ יָרםיִּ ְלַהְזכִּ

ים אנוצריכים.(השנהראששלמוסף)"ְוַלָמֶותַלַחיִּ

טובהכפויילהיותלא,ובראשונהבראש

לא,לנויששכברמהכלעלתודהולהגיד

לבקשואזמאליוכמובןהכלאתלראות

.הבאהבשנהגםשלנויישארשזה

יא ֵמַאְרְצך   ר ָתבִׁ י ָהֲאָדָמה ֲאשֶׁ ית ָכל ְפרִׁ ר הְוָלַקְחָת ֵמֵראשִׁ יך  '  ֲאשֶׁ  ֹנֵתן ָלְך ְוַשְמָת  ֱאלֹקֶׁ
ְבַחר ה ר יִׁ ל ַהָמקֹום ֲאשֶׁ א ְוָהַלְכָת אֶׁ נֶׁ יך  ' ַבטֶׁ ('פסוקַבכופרקַ)!  מֹו ָשם ְלַשֵכן שְ ֱאלֹקֶׁ

הַהּיֹום יך  'הַהזֶׁ תֹותַלֲעשְמַצְוך  ֱאלֹקֶׁ יםאֶׁ ַהֻחקִׁ
ה תָהֵאלֶׁ יםְואֶׁ ְשָפטִׁ יָת ְרָת ְוָשמַ ַהמִׁ אֹוָתםְוָעשִׁ
ך  וְבָכלְלָבְבך  ְבָכל ('טזסוקפכופרק)ַנְפשֶׁ

בעיניךיהיויוםבכל.מצוךאלהיך'ההזההיום

.עליהםנצטויתביוםבוכאילו,חדשים

הַוְיַדֵבר יםֹמשֶׁ םְוַהֹכֲהנִׁ ּיִׁ לַהְלוִׁ ְשָרֵאלָכלאֶׁ יִׁ
ְשָרֵאלוְשַמעַהְסֵכתֵלאֹמר הֹוםַהּייִׁ ְהֵייָת ַהזֶׁ נִׁ
יך  'ַלהְלָעם ('טפסוקכזפרק)ֱאלֹקֶׁ

כאילובעיניךיהיויוםבכל.לעםנהייתהזההיום

.בבריתעמובאתהיום

החידוששלהחשיבותאתאותנומלמדי"רש

הציוויאתלראותויוםיוםבכלצריךאדם.'הבעבודת

רםבמעמדה"הקבמפיניתןהיוםרקכאילו,כחדש

החדווהנעלמה,והרגלשגרהמרגישהואואם.ונישא

יש,השבתכניסתבשעתהשמחהנעלמה,בתפילה

מפיהציוויהגיעזהברגעכאילוולהרגישלחדשצורך

מצווהכלעלל"חזדבריאתשלומדיםברגע-.'ה

זווית,ומיוחדתחדשהזוויתמגליםפתאום,ומצווה

ניגשיםששובברגעואזאליהנחשפנולאהיוםשעד

בהרגשהאותהלקייםזוכיםהמצווהאתלקיים

היוםכאילו.כןלפניקיימתהייתהשלאוידיעה

בכלמחדשנרגישגםוכך.מחדשבהנצטווינוממש

...לתורהפניםשבעיםכי,ל"חזבדברישנעמיקפעם

ץַעֵמיָכלְוָראו יָהָארֶׁ יך  ְקָראנִׁ 'הֵשםכִׁ וְוָיְראָעלֶׁ
ךָ  מֶׁ ('כחפסוקכחפרק)מִׁ

לאמצותשמירתכנגדמכוון.הארץעמיכלוראו

,מהעבירותעצמושומרשהאדםזמןכלכי.תעשה

הנבראיםוכל,פניומעלעובראלוקיםצלםאין

המתעבכןשאיןמה!ממנומזדעזעיםובהמהאדם

..הצלםממנומעבירין,מעשיו

שולטתחיהאין":אבאבררמיבגמראשאמרכשם

תהלים)שנאמר,כבהמה[האדם]לושנדמהעד,באדם

יָקרְוָאָדם(מט יןַבלבִּ ְמַשלָילִּ ְדמּוַכְבֵהמֹותנִּ סנהדרין)"נִּ

בומתקייםבמעשיוכבהמהנדמהוכשאינו.(:לח

ְתֶכםּומֹוַרֲאֶכם:הכתוב ְהֶיהְוחִּ ְוַעלָהָאֶרץַחַיתָכלַעליִּ

העולםאומותאיןכך.(טבראשית)ַהָשָמיִּםעֹוףָכל

משוםבעיניהםשנדמיםעדבישראלפוגעים

שלרצונווכשעושים.שבאומותכפחותיםחטאיהם

.לרעהבהםלגעתהמעזולשוןעםלךאיןמקום



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

ֹון  ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ִלים ב  ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ('כזכאר במדב)ַ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

רַתַחת תָעַבְדָת לֹאֲאשֶׁ יך  'האֶׁ ְמָחהֱאלֹקֶׁ פרק)!ֹכלֵמֹרבֵלָבבְבטובוְבשִׁ

('מזפסוקכח

מה.מטבעותכמהלקבץהצליחוהנהנדבותלקבץהחלאחדעני

,הגדולהבעירלהיערךעמדהההגרלה.הגרלהכרטיסקנה?עשה

והכרטיסהענישלמזלושפר.עצוםכסףסכוםהוצעראשוןוכפרס

ומרוב,העניבביתהשמחההייתהרבה!הראשוןבפרסזכהשברשותו

השמחהקולותאשרעד,הרביםילדיועםסוערבריקודפרץאושר

?זהיוםקשהשלבביתוהשמחהפשרמה.לביתמחוץאלנשמעו

נכנסו,השמחהפשראתשיסביראחדאףנמצאשלא,השכניםתמהו

.השכניםתמהו?ורוקדשמחלךמה.ושאלהופנימהביתואלשכניו

בפרסזכהזהכרטיס.ההגרלהבכרטיסונופףהעניאמר"אניעשיר"

והרעבפרוטהאףבידךאיןכעתאולם.השכניםאמרו?בכךומה!הגדול

אףעתהבידיאיןאולם.העניאמר,שכמותכםשוטים.בביתשוררעדיין

כאילווהריהמובטחהפרסאת,הכסףאתלקבלעומדאניאבל,פרוטה

...בכיסימונחהוא

מצוותיואתהמקייםאדם:ל''זצחייםהחפץאמרהנמשלהואגםכן

לעתידשכן,גדולהשמחהלשמוחעליו,קשיםימיואםאףה''הקבשל

הריעכשיוכברבידושכראיןאםואף,רבשכרלומוכןלבוא

!!!זוכהכרטיסבידושישאדםכאותוהוא

ם תוְשַמְרתֶׁ ְבֵריאֶׁ יתדִׁ םַהזֹאתַהְברִׁ יתֶׁ ילוְלַמַען,ֹאָתםַוֲעשִׁ ֵאתַתְשכִׁ
רָכל ('חפסוקכטפרק)!ַתֲעשוןֲאשֶׁ

שאין":יהלאורבספרוחסמןלייביהודההרבכותבזהפסוקעל

."במעשההפעלתובלאלשכלערךואין,בוהשכלהבלאמעשה

בדברואם.שכלואתלהפעילהאדםבהנדרששלאמצווהאין,כלומר

בשביל,השכלאתמפעיליםלאאנו'המצוותקיוםשזהחשובהכי

ילּוְלַמַען":מזהירה"הקבכךעל???שכללנומה ֲאֶשרָכלֵאתַתְשכִּ

התורהציווייאתמלקייםהניתןככללהתרחקצריךאדם"!ַתֲעשּון

ְצַות"כ יםמִּ פעולותעושהשאדםזה"ְמלּוָמָדה"כלקיים."ְמלּוָמָדהֲאָנשִּ

השגרהמכחנעשיםאלה,דעתווהכרעתליבומכוחנובעיםשאינם

וכך,שבתביוםקידושלעשותהתרגלתי,להתפללהתרגלתי.וההרגל

קבלותעצמנועלמקבליםשאנולפנירגע,השנהראשלפני..הלאה

להכניסוננסה,עושיםאנושכברהמצוותעלשנתבונןכדאי,חדשות

,מצווהכלמהותעלהתבוננותי"עזאתלעשותניתן.ורגשחיותבהם

מאחרישעומדתבכוונההשכלוהפעלת,בנושאל"חזמאמרילימוד

ספוראיןיוםבכלעושיםאנוכךשגםמצוותעלמדובר.המצווה

שאנולפנירגענחשוב,וכוונהנפחלהםלתתננסהעתהאך,פעמים

-חכמהתכלית":ל"חזמאמרבנויתקייםוכך.המצווהאתמקיימים

(.יזברכות)"!טוביםומעשיםתשובה

האם  יש  בכלל  , שלא  זכה  לחזור  בתשובהאדם  
?תועלת במעט המצוות שהוא מסגל לעצמו

ועשהמרעסור"בבחינתהואהתשובהסדרכללבדרךכי,ידוע
כךואחר',הלפנישחטאמהעלתשובהאדםיעשהשקודם,"טוב

.לזכותוהןגםשיעמדוומצותטוביםמעשיםיוסיף
מעלתמעולהכמה:הלשוןבזו,(תשובה'מהז"פ)ם"הרמברבינווכתב

שנאמר,ישראלאלהי'מהמובדלזההיהאמש,התשובה
ואינוצועקהיה,"אלהיכםלביןבינכםמבדיליםהיועונותיכם"

היה,"שומעאינניתפילהתרבוכיגם",שנאמר,בתפילתונענה
מידכםזאתביקשמי",שנאמר,בפניואותןוטורפיןמצותעושה

בפירושון"הרמב?נכתבותקופהולאיזואלותוכחותפשרמה.בפרשתנושכתובותוהקללותהתוכחותאתורעדהבחילהשבתאנוקוראים

הגלות,הזאתהבריתדבריכלהיוהראשוןבביתכי,ראשוןלגלותירמזוהאלההאלותכיוהבןודע":כותבבחוקותיבפרשתשנכתבהתוכחהַל

,בגאולההבטיחולאוקצבקץשםנרמזלא,ממנושנגאלזהלגלותנוירמז[תבואכיבפרשתנוכאן]תורהשבמשנההבריתאבל...ממנווהגאולה

התוכחהנבואתואילוראשוןביתבחורבןהתקיימהויקראבספרשנכתבההתוכחהנבואת,כלומר.('טזכוויקרא,ן"רמב)"בתשובהאותהתלהרק

:היריעהקוצרמפאתחלקםאתנביא.א"בבצדקנומשיחלביאתעדלהתגשםממשיכהועדייןשניביתבחורבןהתגשמה,תבואכיבפרשתכאן

ְשַמע ְבקֹול ְוָהָיה  ם לֹא תִׁ יך  ' האִׁ ְצֹוָתיו ֱאלֹקֶׁ ת ָכל מִׁ ְשֹמר ַלֲעשֹות אֶׁ י ְוֻחֹקָתיולִׁ ר ָאֹנכִׁ יך  ָבאו  ַהּיֹום וְמַצְוך  ֲאשֶׁ ('טופסוקַכחפרקַ)…ָעלֶׁ

םְוָהָיה ְשַמעלֹאאִּ ֹאְתָך'היולך...ֱאֹלֶקיָך'הְבקֹולתִּ

יםֲאֶשרַמְלְכָךְוֶאת ָיַדְעתַָלֹאֲאֶשרגֹויֶאלָעֶליָךָתקִּ

השניהמקדשביתאתשיחריבהעם]ַוֲאֹבֶתיָךַאָתה

עדהכרתשלאעםיהיה,בגלותישראלעםאתויפזר

אבותינוהכירושלאעםהיוהרומאיםואכן.יוםלאותו

ָּׂשא[תקופהלאותהעד ְקֵצהֵמָרחֹוקגֹויָעֶליָך'היִּ מִּ

נקראהעולם)הארץמקצההרומאיםהגיעואכן]ָהָאֶרץ

היהשלאמה,קילומטריםאלפישלמרחק(בתורהארץ

רחוקכהשמצויבעםנלחםשעם,ההםבימיםמצוי

ְדֶאהַכֲאֶשר[ממנו היההרומאיםשלסמלם]ַהָּנֶשריִּ

לֹאֲאֶשרגֹוי[מלחמותםבכלאיתםשנשאודגל,הנשר

ְשַמע שפתםאתשמענולאכןלפנימעולם]ְלֹשנֹותִּ

יםַעזגֹוי[הרומאיםשל ָּׂשאלֹאֲאֶשרָפנִּ יםיִּ ְלָזֵקןָפנִּ

בזקניםזלזולשל,רומאיתתרבות]ָיֹחןלֹאְוַנַער

ְבָכלְלָךְוֵהַצר[פניםועזותבושהחוסר,ובחלשים

רֹותַהְגֹבהֹותֹחֹמֶתיָךֶרֶדתַעדְשָעֶריָך ֲאֶשרְוַהְבצֻׁ

עליושיגנובחומותיובטחישראלעם]ָבֵהןֹבֵטחַַַאָתה

העםאתשהכניערעבלאותועד,האויביםכלמפני

יְוָאַכְלתַָ[האויבשלבמצור ְטְנָךְפרִּ ָבֶניָךְבַשרבִּ

ֲאֶשרּוְבָמצֹוקְבָמצֹורֱאֹלֶקיָך'הְלָךָנַתןֲאֶשרּוְבֹנֶתיָך

יק אותהלהעלותהיהניתןשלאנבואה]ֹאְיֶבָךְלָךָיצִּ

אךרחמניםיהודיםאצלשתתרחש,הדעתעל

מלחמות"פלביוסיוספוסראה)השארכלכמוהתגשמה

[(אזובאביתמכפרהאישהעל,שמו-שמהעמוד"היהודים

יְבָך ְצַריִּם'הֶוֱהשִּ יֹותמִּ הייתהלגלותהיציאה]ָבֳאנִּ

ְתַמַכְרֶתם[למצריםאניותי"ע ְלֹאְיֶביָךָשםְוהִּ

ים ְשָפחֹותַלֲעָבדִּ ההיסטוריוניםפיעל]ֹקֶנהְוֵאיןְולִּ

שלבשוק,(קדםבימיי"עמתולדות,מינטאר,שירר)

![סוסשליומיתמנהבמחיריהודיעבדנמכרמצריים

רבינומשהמתאר,החורבןעלהנבואותבהמשך

ימיםעדבעיצומהנמצאיםשאנולגלותהיציאהאת

יְצָך.אלו יםְבָכל'הֶוֱהפִּ ְקֵצהָהַעמִּ ְקֵצהְוַעדָהָאֶרץמִּ

לשםהגיעושלאבעולםומדינהמקוםאין]ָהָאֶרץ

יעַַלֹאָהֵהםּוַבגֹויִּם[הגלותבמהלךיהודים ְולֹאַתְרגִּ

ְהֶיה ְליֹוןַרָגזֵלבָשםְלָך'הְוָנַתןַרְגֶלָךְלַכףָמנֹוחַַיִּ ְוכִּ

ם יםַחֶייָךְוָהיּו.ָנֶפשְוַדֲאבֹוןֵעיַניִּ ֶּנֶגדְלָךְתלֻׁאִּ מִּ

יןְולֹאְויֹוָמםַלְיָלהּוָפַחְדתַָ שחלקלאחר]ְבַחֶייָךַתֲאמִּ

ביןבגלותנחמדלהיותשיכולחשבישראלמעם

משהשהבטיחמהאתהואהביןמאודמהר,הגויים

"[ַרְגֶלָךְלַכףָמנֹוחַ ִיְהֶיהְולֹאַתְרִּגיעַ לֹאָהֵהםּוַבּגֹוִים"

יתַָ יָנהְלָמָשלְלַשָמהְוָהיִּ ְשנִּ יםְבֹכלְולִּ ֲאֶשרָהַעמִּ

תמידבעולםמקוםבכל(זהלרגעעד)]ָשָמה'הְיַנֶהְגָך

יתפוסהיהודיםאצלשקורהמהרק,היהודיםעלידברו

ְשַאְרֶתם[השבועלשיחתויהפוךהכותרותאת ְמֵתיְונִּ בִּ

יֶתםֲאֶשרַתַחתְמָעט םְככֹוְכֵביֱהיִּ יָלֹרבַהָשַמיִּ לֹאכִּ

עלהלאמעולםישראלעם]ֱאֹלֶקיָך'הְבקֹולָשַמְעתַָ

לווישהסיניםלפנישהתחילעם!אישמליון17כמעל

!![מיליארדיםכיוםלהיותצריךהיהורבופרומצוות

יַָיֹבאּוַָעֶליָךַַ: וניתן לקבל נחמה מהמשך פסוקי הנבואה שמתארות את מה שמתחיל להתרחש מול עינינו בימים אלה, לנבואות קשות אלו יש סוף ְוָהָיהַכִּ

יְַלָפֶניָך יםַָהֵאֶלהַַהְבָרָכהְַוַהְקָלָלהֲַאֶשרַָנַתתִּ יְַבֹקלֹוְַוָשַמְעָתֱַאֹלֶקיָך' ְוַשְבָתַַעדַה... ָכלַַהְדָברִּ '  ְוָשבַה.ַַהיֹוםַַאָתהַּוָבֶניָךְַבָכלְַלָבְבָךַּוְבָכלַַנְפֶשָךְמַצְּוָךְַכֹכלֲַאֶשרַָאֹנכִּ

ֲחֶמָךְַוָשבֱַאֹלֶקיָך ֶבְצָךֶַאתְַשבּוְתָךְַורִּ יְצָךַהְוקִּ יםֲַאֶשרֱַהפִּ ָכלַָהַעמִּ ָשםְַיַקֶבְצָךַה. ַָשָמהֱאֹלֶקיָך' ַמִּ םַמִּ ְקֵצהַַהָשָמיִּ ַדֲחָךַבִּ ְהֶיהַנִּ םַיִּ ָשםֱַאֹלֶקיָך' אִּ ָקֶחָךַּומִּ יֲאָךַה. יִּ ' ֶוֱהבִּ

ְשָתּהֲַאֹבֶתיָךֶַאלַָהָאֶרץֲַאֶשרַָיְרשּוֱַאֹלֶקיָך ירִּ ְבָךַוִּ ְרְבָךְַוֵהיטִּ ְַבָכלְַלָבְבָךַּוְבָכלַַנְפְשָךֱַַאֹלֶקיָך' ֶַאתְַלָבְבָךְַוֶאתְַלַבבַַזְרֶעָךְַלַאֲהָבהֶַאתַהֱאֹלֶקיָך' ּוָמלַה. ֵמֲאֹבֶתיָךְַוהִּ
יַ' ְוַאָתהַָתשּובְַוָשַמְעָתְַבקֹולַה.ֲַאֶשרְַרָדפּוָךשְֹנֶאיָךְַוַעלַֹאְיֶביָךֵַאתַָכלַָהָאלֹותַָהֵאֶלהַַעלֱַאֹלֶקיָך' ְוָנַתןַה.ְלַמַעןַַחֶייָך ְצֹוָתיוֲַאֶשרַָאֹנכִּ יָתֶַאתַָכלַמִּ !  ַַַהיֹוםְמַצְּוָךְוָעשִּ

לחזורבכוונתודברשלשבסופומכיון,בידוהדברעלהלאועדייןבתשובה
ומעשיםבמצותכחוכלישקיעאלא,המצוותמןבטליושביהיהלא,בתשובה
ומעשיםהמצותכללמפרעיתקבלו,בתשובהלחזורכשיצליחכךואחר,טובים
המצותמעשהעצםכי,כךעללהוסיףויש.'הלפנילרצוןשעשהטובים
שיצליחלומועילהוא,בתשובהלחזורהצליחלאעדייןאדםאותוכאשר

,בתשובהלחזורומשתדל,דברבאיזהשחוטאמיכי,בתשובהלחזורכךאחר
שאותוספקבליהלא,ובמצוותהתורהבלימודמשקיעהואהתקופהובאותה
ואז.ולהבאמכאןיצרואתלכבושהדברלוויועיל,קדושהעליומשפיעלימוד

.המצוותאתשקייםמהעלשכריטולוגם,תשובתותתקבל,בתשובהכשיחזור
בגמראהמובאהמפורסםהמעשהאת(המפרשיםבשם)בזהביארל"זצרבנוומרן

וחזר,גדולחוטאשהיה,דורדיאבןאלעזראודות,(.יז)זרהעבודהבמסכת
עלבבכיהוגעהברכיוביןראשוהניח,חטאוגדלכמהוכשראה,בתשובה
מזומןדורדיאבןאלעזררבי,ואמרהקולבתיצאה.נשמתושיצאהעדעבירותיו

קונהיש"ואמרהקדושרבינובכה.תשובתוהתקבלהכי.הבאהעולםלחיי
."אחתבשעהעולמו

לחיימזומןהתשובהשבעלעלהקדושרבינובכהמדוע,לשאולישולכאורה
לאדורדיאבןאלעזרשרביכךעלבכההקדושרבינוכי,ותירצו.?הבאהעולם
,התורהבלימודובעיקר,כראויטוביםומעשיםמצוותבחייולעצמוסיגל

אתמקייםאלעזררביהיהואילו.המצותאתלקייםעודיוכללאהבאשבעולם
לקבלהתשובהמתוךזוכההיה,בתשובהלחזורהצליחלאשעדייןאףהמצות
.חלקוואשרי,שפעלמהכלעלשכר

מודבקהוא,(תשובהשעשהאחר)והיום,"צבאות'האמרבכםחפץליאין","חצרירמוס
טרםוהיה"שנאמר,מידונענהצועק,"אלהיכם'בההדבקיםואתם"שנאמר,בשכינה
רצהכברכי"שנאמר,ובנחתבשמחהאותםומקבליםמצותעושה,"אענהואנייקראו

.ל"עכ."מעשיךאתהאלוקים
זהשלהמצוותבמעשייתברך'להחפץשאין,לכאורהמבוארם"הרמבדבריומכלל
עמלוכלכןואם,בפניולוטורפיןמצותיוואת',הלפניאהובאינושהרי,בחטאוהשרוי
.כללתועלתבואין,גמורתשובהבעלשאינוזמןכלשיעשהבמצות
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