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האור החיים הקדוש

תשובהשבת

משהעומדדבריםספרכלשבמהלךלאחר

הנושאיםבכלישראלעםאתומוכיחרבינו

לארץהכניסהלפנירגעחיזוקשצריכים

בשירתדבריואתכעתהואמסכם,ישראל

.האזינו

בתוכהכוללתזוששירהכותבן”הרמב

בצורהנאמרהוהיאישראללעםנבואה

יתרחשאשרכלאתלעםומגלהתמציתית

בפעםהמובטחתלארץכניסתםמרגע

בקרובהשלמהלגאולהועד,הראשונה

:(ספרי)ל”חזאומריםשעליהשירה.ה"בעז

בהויש,עכשיובהשישזושירהגדולה“

בהויש,לבואלעתידבהויש,לשעבר

.”הבאלעולם

היא,חלקיםלכמהמתחלקתהשירה

שלבמידותיוהכרהעלומדברתפותחת

ִמים[ה”הקב]ַהּצּור“,ה”הקב ֳעלֹותָּ לִכי,פָּ כָּ

יו כָּ רָּ טדְּ פָּ ֵאין,ֱאמּונָּהֵאל.[וצדק]ִמשְּ ֶולוְּ ,עָּ

רַצִדיק יָּשָּ אתהיאמזכירה”הּואוְּ

ֹכר“,ישראללעםשקדמהההיסטוריה זְּ

מֹות םיְּ נֹותִבינּו,[העולםשנבראמיום]עֹולָּ שְּ

ַאל,וָּדֹורדֹור ִביָךשְּ ָךאָּ ַיֵגדְּ ֵקֶניָךוְּ רּוזְּ יֹאמְּ ְךוְּ לָּ
דורועל,העולםבריאתעללךשיספרותבקש]

..[והפלגההמבול

ישראלשעםהמצבמתוארהשירהבהמשך

ַמן“,נחתקצתששבעלאחראליוהגיע ַוִישְּ

רּון שֻׁ ט[גשמייםתענוגיםמרוב]יְּ עָּ תָָּּ.ַוִיבְּ ַמנְּ שָּ

ִביתָָּּ ִשיתָָּּעָּ הּוֱאלֹוהַַָּוִיֹטשכָּ שָּ חלקנטש]עָּ

ַנֵבל[המצוותמקיום תֹוצּורַויְּ עָּ שֻׁ מתרחק.”יְּ

ַכח“כיעדמאלוקיוהוא ֶלָךֵאלַוִתשְּ ֹחלְּ ”מְּ

מתוארמכןלאחר.[לךשהטיבהואמישכחת]

ֵאש”שכךכדיעדהעםמעשיעלהעונש

ה חָּ דְּ ַאִפיקָּ אֹולַעדַוִתיַקדבְּ ִתיתשְּ ולפני.”ַתחְּ

לעםומודיעהתוכחהאתמסייםמשה,סיום

וכמובן,העולםמבוראמגיעכוחושכלשידע

אּו“,זרההעבודהשלוריקמההבלשלא רְּ

ה ֵאיןהּואֲאִניֲאִניִכיַעתָּ ִדיֱאֹלִהיםוְּ ֲאִני.ִעמָּ

ִמית ִתי,ַוֲאַחֶיהאָּ ַחצְּ אַוֲאִנימָּ פָּ ֵאין,ֶארְּ ִדיוְּ ִמיָּ

הגוייםבנקמתנחתמתוהשירה.”ַמִּציל

.לבואהעתידהובגאולה

ישראלמעםדבריובסיוםמבקשרבינומשה

ימּו“ לְלַבְבֶכםשִׂ כָּ ִריםלְּ בָּ ֹנִכיֲאֶשרַהדְּ אָּ

ֶכםֵמִעיד ימּו“המושגמהו.”ַהיֹוםבָּ שִׂ

שימוהציוויאותנומחייבכמהעד?“ְלַבְבֶכם

?לבשםאדםכמהעדלמדודניתןאיך?לב

לפניפרעהאתהזהיררבינושמשהבעת

:כתובבמצריםשהייתההברדמכת

ֵרא“ ֵדי’הְדַברֶאתַהיָּ ֹעהֵמַעבְּ ֶאתֵהִניסַפרְּ

יו דָּ ֶאתֲעבָּ ֵנהּווְּ ִתיםֶאלִמקְּ לֹאַוֲאֶשר,ַהבָּ

ם ּבֹושָּ ַברֶאללִׂ יוֶאתַוַיֲעֹזב’הדְּ דָּ ֶאתֲעבָּ וְּ

ֵנהּו ֶדהִמקְּ שמצדאנורואים.(’כטשמות)ַבשָּ

שמקשיבשמיםיראאדםלנוישאחד

ממששלאאדםשניומצד,משהלאזהרת

אתומשאירמשהועבדו’המדברימתרגש

קוראתהתורהואיך.בשדהבחוץמקנהו

םלֹאַוֲאֶשר?שמיםיראשאינוזהלאדם שָּ

ּבֹו ַברֶאללִׂ .’הדְּ

יראשאינואדםהתורהלשוןפישעלמוכח

,כךואם!לבשםשלאאדםנקרא,שמיים

!שמייםיראנקרא’הלדבריליבוששםאדם

:ישראלמעםמבקשרבינושמשהולכן

ימּו“ לְלַבְבֶכםשִׂ כָּ ִריםלְּ בָּ ֹנִכיֲאֶשרַהדְּ אָּ

ֶכםֵמִעיד מהשלדברלאזה,”ַהיֹוםבָּ

.שמייםיראתזהלבבכםשימו.בכך

שבתחילת”המחבראיגרת”ב)החינוךספרשלפי

המצוותשש”מאחתהיאזומצווה,(ספרו

יחוד,זרהעבודהשלילת,’בהאמונה[”התמידיות

חיובן”ש,].תתורולא,’היראת,’האהבת,’ה

רגעאפילוהאדםמעלייפסקלא,תמידי

אתלקחתצריךמישראלאחדכל.”ימיובכל

כיתמידאותםולזכורולשנןמשהדברי

.מחייונפרדבלתיחלקלהיותהםצריכים

להיותיהפכושהםלכךלגרוםניתןואיך

רבינומשהממשיך?מחיינונפרדבלתיחלק

ֹמר“שישכילכךי”עשזהואומר ַלֲעשֹותִלשְּ

לֶאת ֵריכָּ הִדבְּ לשמור”!ַהזֹאתַהתֹורָּ

!ולעשות

זהלשמור.לעשות-ללשמורביןהבדליש

אולי.לייברחשלאמשהושומרשאניכמו

או,לינעיםלאכיאולי,אותימכריחיםכי

רחוקלייברחשזהרוצהלאפשוטשאני

גםצריך,לשמוררקמספיקלאולכן.מדי

אתועושהמקייםשאדםזהבעצם!לעשות

זה,ממנוחלקלהיותנהפךזה,המצוות

העולםלבוראקשורתמידאותומשאיר

אםוגם.להתרחקממנוומונע,אותושצווה

ידיעהלנויש,בהתחלהקשהנראהזה

ספר)”!הלבבותימשכוהמעשיםאחרי”ש

גםליבנואתלפתוחשנתחילוברגע,(החינוך

אותםשמנוהיוםשעדמצוותשללעשיה

וזהלקיימםנתרגלבמהרה,בהמתנה

.מחיינוחלקלהיותיהפוך

ח  "תשע-הלשנת ' שנזכה בעזרת ה

שתתחדש עלינו ועל כל עם ישראל 

ישראלתשובה של כל עם , לטובה

!וגאולה ברחמים

הַוְיַכל ֶׁ רֹמש  תְלַדב ֵּ לאֶׁ ִריםכ ָּ בָּ הַהד ְ ל ֶׁ אֵּ להָּ לאֶׁ לכ ָּ אֵּ רָּ רוַ .ִיש ְ םי ֹאמֶׁ הֶׁ ימו  :ֲאלֵּ םש ִ לְלַבְבכֶׁ ְלכָּ
ִרים בָּ רַהד ְ ֶׁ ֹנִכיֲאש  ִעידאָּ םמֵּ כֶׁ רַהי ֹוםב ָּ ֶׁ םֲאש  ַצו ֻּ תת ְ נֵּיכֶׁ אֶׁ מֹרםב ְ ֹותִלש ְ תַלֲעש  לאֶׁ יכ ָּ ְברֵּ ד ִ
ה ֹורָּ ('מו-'מהפסוקיםלבפרק)!ַהז ֹאתַהת 

י צֹותֹאַבדגֹויכ ִ העֵּ ָּ מ  יןהֵּ םְואֵּ הֶׁ לו  !בו נָּהת ְ ב ָּ
ְכמו   ילו  חָּ כ ִ ִבינו  ֹזאתַיש ְ םְלַאֲחִר יָּ ('כחלבפרק)!יתָּ

יראהשהגויחשששאין,פירוש.עצותאובדגויכי

ראהמעטשהכעיסועלאלוומהויאמר,מוסרויקח

כיאומרווהוא.מעשיוויטיב'וכובידםעלתהמה

ואבּוד,זהדברבטבעואין,פירוש"ֵעצֹותֹאַבדגֹוי"

ֶהםְוֵאין".כאלומעצֹותהוא דברלהבין"ְתבּונָּהּבָּ

ְכמּולּו":שאמרנוכמו,דברמתוך ילּוחָּ ."זֹאתַיְשכִׂ

י,פירוש יבינוומזה.ישראלעלהבאהאףֹחרִׂ

..מעלםעלתהיהמה,לאחריתם

שהצרובעתבחוזקםהתפארובעברישראלאויביכל

הם,שכלשלטיפהלהםהייתהואם.לישראלוהרעו

שהםוהסבלהרעהכגודלש,וחומרבקלמביניםהיו

לעתידעונשםאתיקבלוהםכך,ישראללעםגרמו

..מכךלהמנעצריכיםהיוהםזותבונהידיועל...לבוא

ֶהםֵאיןאך בּונָּהבָּ .עונשםאתיקבלוהםולכןתְּ

י רלֹאכ ִ בָּ קדָּ םהו ארֵּ י,ִמכ ֶׁ םחַ הו אכ ִ יכֶׁ לבפרק)!י ֵּ
('מזפסוק

בהיגעיםאתםלחנםלא.מכםהוארקדברלאכי

.חייכםהיאכי,בהתלוישכרהרבהכי,[בתורה]

תדרשנושאםבתורהריקןדברלךאין,אחרדבר

.שכרמתןבושאין

משמעות:הפסוקלדבריפירושיםשתימביאי"רש

ועוסקיםבתורהיגעיםאתםלחינםשלאהיאאחת

!בהתלוישכרוהרבהחייכםהואהתורהקיוםכי,בה

דברשוםלךשאין,היא"ֵרק"למילהנוספתמשמעות

אותנומלמדולאתועלתחסרשהואבתורה"ריקן"

,בתורהפסוקיםלראותיכוליםאנוולכאורה.כלום

כביכולזהפסוקשאולילנונראהידיעתנוקוצרובגלל

.ומיותרריק

ןַוֲאחֹות":הפסוקיםאתל"חזמביאיםלכךכדוגמא לֹוטָּ

נָּע ַנע"ו('כבלובראשית)"ִתמְּ ִתמְּ הוְּ תָּ יְּ ,('יבשם)"ִפיֶלֶגשהָּ

ל"שחזאלה.כלוםמלמדיםלאאלהפסוקיםולכאורה

שלובתחשובההייתהשתמנעזהפסוקדרךלומדים

אמרהכי.אליפזשלפילגשולהיותוהלכה,אלופים

שללמשפחתולאשהלהיותיכולהאינהשאם

שבחאתלהראות.פילגשואהיהלפחות,אברהם

קטןמקראאפילושאנורואיםכךועל!אברהם

תמצאבושתדקדק,ניכרתחשיבותושאיןבתורה

.גדולתלמוד

ומבורכתטובה שנה 

דשחולם ענת שהא תיא ה



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

מקוםומכל.הזדמנויותבכמהשביארנוכמו,פטורותנשיםגרמןשהזמן

תקיעתלשמועהכנסתלביתולבואעצמןעללהחמירהנשיםנהגו

לשמועיכולה,הכנסתלביתלבואבאפשרותההיהשלאואשה.שופר

בכמהשמקובלכפיהצהרייםבשעותהכנסתבביתאו),בביתשופרתקיעת

משום,נשיםעבורכשתוקעשופרתקיעתעללברךאיןו.(מקומות

מעדותנשיםויש.גרמאשהזמןעשהמצותעלמברכותאינםשנשים

מהעללהןויש,שופרתקיעתעללעצמןלברךשנוהגותאשכנז

.זהלמנהגגםנשיםעבורלברךעצמולתוקעאיןמקוםומכל.שיסמוכו

אהבולכן,לשקיעתהועדהחמהמהנץ,שופרלמצותכשרהיוםכל

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

ַמן ש ְ ןַוי ִ רו  ֻּ טְיש  ְבעָּ ָּ .ַוי ִ ַמְנת  ִביש ָּ יתָּ תָּ עָּ ש ִ ש  ,כ ָּ ט  הו  עָּ ֱאלֹוה ַ ַוי ִ ש ָּ
ל תוֹ צו רַוְיַנב ֵּ עָּ ֻּ ('טופסוקלבפרק)!ְיש 

ההסתפקותחוסרזהליהודישישהגדולותהסכנותאחת

יעקובשביקשכפיבמועטלהסתפקללמודצריךאדם.במועט

ֹבשּוֶבֶגדֶלֱאֹכלֶלֶחם":'מהאבינו הדברים.('ככחבראשית)"ִללְּ

.בלעדיהם'האתלעבודיכוללאאניכי,מבקשאנילישחיוניים

דברשהיאעצמהלרדיפהמעבר,המותרותאחרישרודףאדם

כגודלמתגבריםרצונותיווכל,לעולםהאדםאתמשביעשלא

אתמביאסיפוקיםומילויתאווהשעודףבעיהישנה,הרדיפה

תורהחיינטישתשללמצבולהגיע,ולבעוטלהשמיןהאדם

וגם,ביוצרולהיזכרפנאילוואיןבהנאותיוהואעסוק.ומצוות

רוטןמבוקשומתמלאוכשלא,ועודעודלבקשבכדיזהשנזכר

ישקוטולאינוחולא,במועטלהסתפקיודעאינוכי,הואורוגז

.[...אולי]מבוקשואתשישיגעד

הצריךאתורקאךלדרוש'האוהבאדםכלעלמוטלכןועל

הואהזההעולםשוידיעתואמונתוחוזקעלהואמעידובכך,לו

.(דאבות)הבאהעולםבפניפרוזדוררק

ִמיםַהצ ו ר ָּ ֳעלוֹ ת  ָּ י,פ  לכ ִ יוכָּ כָּ רָּ טד ְ ָּ פ  ל.ִמש ְ יןנָּהֱאמו  אֵּ לְואֵּ וֶׁ יק,עָּ רַצד ִ ש ָּ !הו אְויָּ
('דפסוקלבפרק)

רופאשהשיגלאחר.קשהבמחלהחלהשבנולעשיר?דומההדברלמהמשל

והאב,בשרהבןיאכלשלאהרופאהזהירו,התייאשוהשארכלשכןמומחה

אחדיום.בנועללשמורממשרתיווביקשלנוסעחייבהיה,לימים.לכךהתחייב

.מהמטבחוברחקציצהואכלחטף,הבשרריחאתוהריחלמטבחהבןנכנס

שיותרוהבטיחהרופאאתהגבירשידלשוב.המחלהשבההערבבאותוכבר

כלעםגדולהסעודההאםעשה,נרפאהילד.בעצמועליוישמורוהואייסעלא

.מהאולםהוצאהואבשרבאכילתיכשללאשבנווכדי,הגדוליםהמוזמנים

מגורשבנוורקואוכליםיושביםכולנו,הזההאבאאכזרכמההמסוביםחשבו

הטעםאתמביניםשאיןלפיאומריםהםזאת...והטובהעדיןהבןועוד?מהחדר

...מהחדרהילדגורששבעטיוהכמוס

איננוואנחנוהצדיקיםאתאףמענישה"שהקבפעמים:הנמשלהואוכן

לדעתצריך.לטובתושהדברשלמהבאמונהלהאמיןצריכיםאנחנו,מבינים

.לטובתנורקהםייסוריםמביא'השכאשר

הבאבעולםהשכרמהכשנראהאך,בומעונייניםלאאנוהזהבעולםהסבל

...נצטערָּשלאָּהיוָּייסוריםָּרבים

"הלכה יומית: "מתוך
-הרבָּיעקבָּששוןָּ-

,השנהראשביוםהשופרתרועתלשמועהתורהמןעשהמצות

שכןוכל,התקיעותביןלדברואסור."לכםיהיהתרועהיום"שנאמר

שיצאאו)"שופרקוללשמוע"שבירךומשעה,עצמםהתקיעותבזמן

שישמעעדמפיוהגהיוציאלא,(ציבורהשליחמפיהברכהחובתידי

.התקיעותאת

כפי),התקיעותביןוידוילומרישאםהפוסקיםגדולירבותינונחלקו

ולדעת.התקיעותביןוידוילומרשאסוראו,(מחזוריםבהרבהשמודפס

ואף,התקיעותביןוידוילומראסור,ל"זציוסףעובדיהרבינומרן

משום,מנהגולבטלצריך,התקיעותביןוידוילומר,כןשנהגמי

.התקיעותעלולברךשובלחזורחייבאםולספקלבטלהברכהלחששבזהשנכנס

ביןכןלעשותרשאי,בלבדבליבוהוידוימילותאתלהרהררוצהאם,מקוםומכל

.השופרלקולהיטבויקשיבידוםעצמםהתקיעותבשעתאבל,התקיעות
עשהמצוותוכל,גרמאשהזמןעשהמצותהיאשהרי,שופרממצותפטורותנשים

שקיעתעדכולוהיוםכללתקוערשאי,הנשיםעבורבשופרלתקוע

קולהשומע,כןועל."כוונהצריכותמצות"כי,בידינוגדולכלל.החמה

הואהשופרקולשבשמיעתלכוין,לבושישיםצריך,השנהבראששופר

.השופרמצותאתמקיים


