בחוקתי
יתם א ָֹּתם:
ִאם ְּּב ֻח ּק ַֹּתי ּ ֵּתלֵּ כ ּו וְּ ֶאת ִמ ְּצ ֹּו ַתי ִּת ְּש ְּמר ּו וַ עֲ ִש ֶ
אם היינו מקבלים נוסחה ברורה לעושר להצלחה ,מסלול מובטח מה היינו עושים ?
אדם תמיד מחפש את הדרך להצלחה ,מה ללמוד ? היכן ללמוד ? איזה עסק לפתוח ? מה
יוביל אותי לפריחה כלכלית ? נפגשים עם יועצים ,ועל זה הדרך...
והנה בפרשה מוצגת בפנינו נוסחה ברורה להצלחה – "הוראות יצרן" { ,ג} ִאם ְּּב ֻח ּק ַֹּתי
יכם ְּּב ִע ּ ָתם וְּ נָ ְּתנָ ה ָה ָא ֶרץ יְּ ב ּולָ ּה
יתם א ָֹּתם{ :ד} וְּ נָ ַת ִּתי גִ ְּש ֵּמ ֶ
ּ ֵּתלֵּ כ ּו וְּ ֶאת ִמ ְּצ ֹּו ַתי ִּת ְּש ְּמר ּו וַ עֲ ִש ֶ
וְּ ֵּעץ ַה ּ ָש ֶדה יִ ּ ֵּתן ּ ִפ ְּר ֹּיו{ :ה} וְּ ִה ּ ִשיג לָ ֶכם ַ ּדיִ ש ֶאת ּ ָב ִציר ּו ָב ִציר י ּ ִַשיג ֶאת זָ ַרע וַ אֲ ַכלְּ ּ ֶתם לַ ְּח ְּמ ֶכם
יש ְּב ּ ֶתם לָ ֶב ַטח ְּּב ַא ְּר ְּצ ֶכם :ואם נתבונן היטב בפסוקים נראה שעבור קיום המצוות
לָ ש ַֹּבע וִ ַ

והליכה בדרך חוקות התורה ,מבטיחה לנו התורה שפע גשמי ,כלומר שכר בעולם הזה !!!
רש"י – (רבי שלמה יצחקי) תלכו שתהיו עמלים בתורה :שואל הרב יעקב יעקב שליט"א
ונשאלת השאלה מדוע הזכיר לשון עמל ,ולא כתב" :שתלמדו תורה" או "שתעסקו בתורה"?
מסביר הכלי יקר (רבי שלמה אפרים מלונטשיץ) אלא שהרעיון כאן הוא שכאשר האדם מסגל
לעצמו דרך קביעות בלימוד התורה ,גם אם זה דורש עמל ויגיעה ,בשלב מסוים זה נעשה
כבר באופן טבעי אצלו ,חלק מהשגרה היום יומית ואז התורה חקוקה בקרבו.
יכם ְּּב ִע ּ ָתם ולא נאמר וְּ נָ ַת ִּתי גשמים ְּּב ִע ּ ָתם?
ומדוע נאמר וְּ נָ ַת ִּתי גִ ְּש ֵּמ ֶ
אלא שבאה התורה ללמדנו שמי שעוסק בתורה הקדושה והולך בדרכיה,
יכול להגיע לרמת קדושה כל כך גבוהה ,לדרגה של – צדיק גוזר והקב"ה
מקיים .שמואל הנביא גזר שירד גשם בזמן קציר חיטים ,בדורנו מסופר
על הבבא סאלי שבכוח תפילתו הוריד גשמים באמצע הקיץ למילוי
המקווה ,וכן סיפורים רבים ונוספים אחרים .וזהו מה שאמרה התורה,
יכם
מי שיהיה בדרך של ִאם ְּּב ֻח ּק ַֹּתי ּ ֵּתלֵּ כ ּו יוכל להגיע לנאמר וְּ נָ ַת ִּתי גִ ְּש ֵּמ ֶ
יכם.
ְּּב ִע ּ ָתם ,דהיינו אפילו עיתות הגשמים נתונים לגזירתכם = גִ ְּש ֵּמ ֶ

7:08
6:53
7:01

8:13
8:10
8:14

נא לשמור על קדושת הגיליון
הוא חייב בגניזה
(למי שמדפיס אותו)

ר' סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל
ר' יחיא בן סעיד ודעי הלוי ז"ל
יחיאל בן סעדיה גהלי ז"ל
נעמה בת סאלם זנדני ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

למה הנורה האדומה מהבהבת?

סיפור אמיתי  -העיתונאי  – 3הרב קובי לוי שליט"א
תפילה היא עמוד עולם ,אלא שבעוונות יש שעושים בו בעמוד העצום הזה ,סדקים וחורים ומערערים
את יציבותו .לא נחלק ציונים ,אך די אם נחבוט באגרוף על ליבנו ונאמר "חטאנו עווינו פשענו" על אותן
תפילות חפוזות קיצרות רוח ,על אותן תפילות בלועות המילים וחסרות הכוונה המינימלית ,על אותן
תפילות אומללות שנאמרות כלאחר-פה בחטיפת שפתיים ,העיקר לצאת ידי חובה .אוי אוי ,בואו נחזור
בתשובה על אותן תפילות ריקניות שאינן עולות למקומן הנישגב אלא נתקעות בקליפת התוהו ,כי
פשוט לא נתנו אל ליבנו אל מי פונים ,עם מי מדברים ,בבחינת מצוות פטפטנים מלומדה.
כשקרן שירזי בת ה 18 -קיבלה על עצמה עול מלכות שמים ,היא עשתה זאת במלוא תוקף הרצינות
והנחישות .מעל לכל גמלה בליבה החלטה" :כשאני מתפללת לאבינו שבשמים ,אני מרוכזת אך ורק
בו .מדברת אליו ,לאוזניו ,כי הוא האבא שלי ,מי שנפח בי נשמת חיים ,והוא מצפה ממני להיות בת
נאמנה וטובה שלו ,ולא לשכוח לרגע כי הוא נוכח ומצוי ובוחן אותי כל רגע וכל נשימה".
אמר ועשתה מתפילותיה עמוד עולם ,יציב ונישא כמו הר נבו.
משפחת שירזי המסורתית הוזמנה לחתונת בנם הבכור בצרפת .רונן שירזי הצעיר עשה חיל בצרפת -
בפריז עיר הבירה  -בעסקי מכוניות ,ושלח להוריו ולשתי אחיותיו הקטנות ממנו כרטיסי טיסה על
חשבונו" .אני מבקש שתגיעו שבוע לפני החתונה להכיר את משפחת הכלה ,תהנו מהאווירה ותהיו
עסוקים יחד איתנו בהכנות לחתונה" .כולם נענו בשמחה חוץ  ...מקרן.
קרן ביקשה מהוריה ואחיה לטוס רק בבוקרו של יום החתונה ,שכן אין סיבה לעזוב את ארץ ישראל
ולנסוע לארץ טומאת העמים ללא צורך מיוחד .הם לא התווכחו איתה ,מתוך כבוד לערכיה ולרצינותה.
ביום חמישי שעה  12:25היתה אמורה טיסה  704של חברת התעופה הצרפתית לצאת ליעדה .קרן
הביטה בכרטיס הטיסה שלה ,ומשום מה נדמה היה לה שרשום עליו כי בשעה  12:35שעת הטיסה.
"עוד מעט חצות היום ,הטיסה נמשכת כחמש שעות .הנחיתה סמוך לחשיכה ,במטוס לא נוח ולא נעים
להתפלל ,היציאה מנמל התעופה ,הטירדה להגיע בזמן לאולם החתונות עלולים לגרום לי לאי-שקט
בתפילת המנחה .עדיף שאתפלל עכשיו .מזוודותיה כבר הועלו למטוס.
קרן נכנסה לדיוטי-פרי בשעה  12:00והתיישבה על ספסל סמוך לרב חיים נחשון ורעייתו שולמית .קרן
הכירה את הזוג נחשון היטב .היא למדה בסמינר שהם היו ממקרבי הלבבות שלו .הם חייכו אליה
בנועם ופינו לה מקום ישיבה" .אני טסה לצרפת עוד מעט" היא הנידה בראשה.
"מעניין ,גם אנחנו נוסעים לצרפת" השיבה שולמית "לביקור משפחתי".
"כן ,גם אני נוסעת לחתונה של אחי הבכור ...עשי לי טובה קטנה הרבנית שולמית" ביקשה קרן
"שימרי לי על תיק היד שלי אני אחפש כאן פינה שקטה להתפלל מנחה".
"בשמחה" ענתה הרבנית נחשון ,אבל קחי בחשבון שעוד מעט נכנסים למטוס".
"בוודאי .אגיע כמובן בזמן לטיסה".
אלא שה"עוד מעט" של הזוג נחשון היה  ,12:25ושל קרן שירזי היה  10דקות מאוחר יותר 10 .דקות
קריטיות .קרן נעלמה להם לאיזו פינה בדיוטי-פרי ,ושתי דקות אחר כך נתבקשו נוסעי טיסה 704
לצרפת להיכנס לשביל המוביל למטוס .הרב נחשון בלש בעיניו כדי להבחין היכן מצוייה קרן ,אך
לשווא .אשתו נטלה בידיה את תיק היד של התלמידה החביבה בסמינר בו לימדו ,והם נעו לכוון
המטוס" .אני מקווה שהיא תסיים בזמן את תפילתה" הפטיר הרב נחשון" .אני קצת חוששת" אמרה
אשתו "אני יודעת שתפילת  18שלה קצת ארוכה מהרגיל ,היא פשוט מתפללת כמונה מעות במלוא
טוהר כוונתה ."...הנוסעים התיישבו .הרמקולים קראו לנוסעת האחרונה לעלות למטוס .הרב נחשון
אמר לדייל הצעיר ג'קי שימחון שביקש להדק חגורות ,שהנוסעת האחרונה מתפללת לה אי-שם...
ואולי נמתין לה כמה דקות .ג'קי הדייל הסתודד קצרות עם הדייל הראשי ,ואחר כך ביקש מהרב נחשון
שינסה לאתר אותה ולבקש ממנה להזדרז" .נמתין עוד חמש דקות" אמר" .אינני יודע איפה היא
ממוקמת ,אבל גם אם אמצא אותה אסור על פי ההלכה להפסיק יהודי מתפילתו".

עיניו של ג'קי שרון הצעיר נפערו בתדהמה "מה פרוש? הרי היא עלולה להפסיד את
הטיסה ...הטיסה הבאה לפריז אם יהיה בכלל מקום פנוי ,תצא רק בעוד שבע שעות,
חבל שהיא תתעכב סתם בגלל תפילה בנתב"ג" ."...רגע רגע ,ידידי הדייל .זו לא סתם תפילה.
זו תפילת מנחה והיא חשובה מאד ,אליהו הנביא נענה בזמן מנחה תפילה היא עמוד עולם".
"נו טוב" חייך הדייל "אתם הדתיים לפעמים נורא משונים ,תשמרו על פרופורציה .הרי הטיסה היא
חד-פעמית ,יצאנו ולא נחזור לאסוף אותה ,אנחנו נהיה כבר בדרך לפריז .לא חבל שהיא תאחר לאיזו
שמחה משפחתית" ...צדקת" ציינה הרבנית נחשון "היא צריכה להגיע לחתונת אחיה בפריז"" .נו ,אז
לא חבל?" .היא צריכה להגיע כל רגע אין לי ספק .היא יודעת את שעת הטיסה" ציינה הרבנית...
בשעה  12:29המריא המטוס לפריז ,בעוד קרן שירזי עסוקה בתפילתה .מה גדולה תהיה האכזבה
לבני משפחתה לגלות שבתם היקרה לא תהיה נוכחת בחתונת אחיה...
הדייל ג'קי שרון הביט בזוג נחשון במבט מאוכזב .הנה המטוס כבר באוויר ,מתחיל להגביה עוף בשיא
דחף מנועיו .חמש דקות נמשכו מאמציו של המטוס להגביה ,לפתע נשמע קולו של הטייס "אני מבקש
מכל הנוסעים להירגע ולהדק חגורות ,עקב תקלה בלתי צפויה אנחנו נאלצים לנחות בנמל התעופה".
הטייס אביתר מעוז הבחין להפתעתו ,כי המנורה האדומה הימנית המסמנת את מצבו של המנוע
הימני ,מהבהבת ללא הפסק" .מזל גדול שתקלה זו לא התרחשה בעודנו בשחקים באמצע העולם"
הרהר מעוז הטייס הוותיק .הנוסעים הדתיים ללא יוצא מן הכלל קראו תהילים בהתרגשות.
 10דקות אחר כך נחת המטוס בשלום ,וכל נוסעיו נתבקשו להמתין בדיוטי-פרי עד לתיקון התקלה.
הזוג נחשון פגש שם את קרן שירזי ישובה של ספסל וקוראת בספר.
"מה אתם עושים כאן?" נדהמה קרן "אתם לא בדרך לצרפת? אמרו לי במשרד הראשי שהטיסה
הבאה תהיה רק בעוד שבע שעות"" .הייתה תקלה במטוס" דיווחו לה הזוג נחשון.
למה להאריך .חצי שעה אחר כך נכנסו הנוסעים למטוס  -עם קרן שירזי המתפללת  -הטכנאים שבדקו
את המנוע הימני לא מצאו בו שמץ של תקלה .הם ניגשו למנורת האזהרה ,גם היא הייתה תקינה
לחלוטין .למה הבהבה המנורה? לאלוקים פתרונים.
אחרי שהגיש ג'קי שרון את מנות המזון לנוסעים ,הוא נעמד לצד הרב נחשון ושאל "תסביר לי כבוד
הרב ,הבחורה הזו שמעה את הרמקולים שמודיעים על הטיסה היוצאת והיא לא הגיבה .מדוע?".
"שכח מזה ידידי הדייל ,היא לא שמעה דבר .היא הייתה עסוקה בתפילה ,דבוקה לאביה שבשמים
ומאמינה בתום לבה שהכל יעלה יפה ,והכל לטובה כפי בקשותיה התמימות .והנה עובדה ,היא כאן
במטוס ותגיע בזמן לחתונת אחיה...
"לא יאומן" אמר ג'קי "התקלה הזו שהייתה ,היא נדירה בכל קנה-מידה .הדייל הראשי סיפר לי ש30 -
שנה הוא טס ,ומעולם לא היתה תקלה משונה שכזו ,שהכל תקין ,אבל המנורה האדומה מהבהבת...
גם הטייס שמו אביתר מעוז ,אמר לנו "אני בהלם" ,גם הטכנאים יצאו מבולבלים ...המנוע תקין,
המנורה תקינה ,הכל טוב ...למרות הכל נחתנו".
הרב נחשון חייך "אמרת ששמך ג'קי שרון ,תקרא לעצמך יעקב ,זה שמך המקורי .שתבין יעקב ,ג'קי,
התפילה של הגברת הצעירה היא זו שמעמידה את העולם על תילו .היא זו שמסדרת מערכות בשמים
ובארץ ,ולא אחטא לאמת אם אומר לך שמן השמים החליטו שבזכות תפילתה תהבהב לכם המנורה,
כדי שתנחתו ותיקחו אותה ,את המאחרת ,לפריז" ...התפילה שלה? אתה חייב להסביר לי איך?" ג'קי
שרון היה המום וסקרן" .תראה ידידי ,אתה עכשיו עסוק במלאכתך ,והזמן שנותר לנו לשוחח הוא קצר
ומדוד .אדאג לשלוח אותך לסמינר קצר ליהדות .תשאל שם הכל .הם כבר יסבירו לך מה עשתה
התפילה של קרן שירזי למנורה של המטוס".
הדייל ג'קי שרון נחת בישראל אחרי  24שעות ,ביקש חופשה שבועיים ,ובמהלכה פקד את סמינר
"ערכים" .שם הסבירו לו מה עושה תפילה ,מה זאת תורה ומיהו עם ישראל .מר שרון הצעיר קיבל על
עצמו עול מלכות שמים .ארבע שנים הוא ישב בישיבה ולמד תורה עד שראש הישיבה החליט להוציאו
לשידוכין .אחרי ברורים ארוכים ,נפגשו השניים ,והוא סיפר לה בין השאר על הטיסה המשונה לצרפת,
התקלה ,התפילה של נערה צעירה ,וכיצד הרב חיים נחשון הסביר לו מעט על תפילה ...ועל
הסמינר ...שבא בעקבות הארוע" .את מבינה ,חזרתי בתשובה בזכות תפילה של נוסעת צעירה
ומנורה אדומה שהבהבה לחינם" הסביר למשודכת.
"נעים מאד .שמי קרן שירזי ,כנראה שבאותה תפילה שהתפללתי לפני ארבע שנים בנמל התעופה,
התפללתי גם לזכות לחתן כמוך."...
חודשיים אחר כך .כשהרב חיים נחשון הקריא את הכתובה מתחת לחופה ,הוא שיחזר את שיחתו
המעניינת עם הדייל הצעיר והחביב ,שמנורת חייו הבהבה לו באדום ,כמו אומרת לו" :עזוב את
הטיסות לשומקום ,בוא ותנחת בבית יהודי" .והוא נחת.

יכם ְּּב ִע ּ ָתם וְּ נָ ְּתנָ ה
יתם א ָֹּתם{ :ד} וְּ נָ ַת ִּתי גִ ְּש ֵּמ ֶ
{ג} ִאם ְּּב ֻח ּק ַֹּתי ּ ֵּתלֵּ כ ּו וְּ ֶאת ִמ ְּצ ֹּו ַתי ִּת ְּש ְּמר ּו וַ עֲ ִש ֶ
ָה ָא ֶרץ יְּ ב ּולָ ּה וְּ ֵּעץ ַה ּ ָש ֶדה יִ ּ ֵּתן ּ ִפ ְּר ֹּיו{ :ה} וְּ ִה ּ ִשיג לָ ֶכם ַ ּדיִ ש ֶאת ּ ָב ִציר ּו ָב ִציר י ּ ִַשיג ֶאת זָ ַרע
לום ּ ָב ָא ֶרץ ּו ְּש ַכ ְּב ּ ֶתם וְּ ֵּאין
יש ְּב ּ ֶתם לָ ֶב ַטח ְּּב ַא ְּר ְּצ ֶכם{ :ו}וְּ נָ ַת ִּתי ָש ֹּ
וַ אֲ ַכ ְּל ּ ֶתם לַ ְּח ְּמ ֶכם לָ ש ַֹּבע וִ ַ
יכם
ַמחֲ ִריד וְּ ִה ְּש ּ ַב ִּתי ַח ּיָה ָר ָעה ִמן ָה ָא ֶרץ וְּ ֶח ֶרב ל ֹּא ַתעֲ בֹּר ְּּב ַא ְּר ְּצ ֶכם{ :ז} ּו ְּר ַד ְּפ ּ ֶתם ֶאת אֹּיְּ ֵּב ֶ
יכם
ֵּיכם לֶ ָח ֶרב {ח} וְּ ָר ְּדפ ּו ִמ ּ ֶכם חֲ ִמ ּ ָשה ֵּמ ָאה ּו ֵּמ ָאה ִמ ּ ֶכם ְּר ָב ָבה יִ ְּר ּדֹּפ ּו וְּ נָ ְּפל ּו אֹּיְּ ֵּב ֶ
וְּ נָ ְּפל ּו לִ ְּפנ ֶ
יתי
יתי ֶא ְּת ֶכם וַ הֲ ִקימ ִֹּתי ֶאת ְּּב ִר ִ
יתי ֶא ְּת ֶכם וְּ ִה ְּר ּ ֵּב ִ
יכם וְּ ִה ְּפ ֵּר ִ
יתי אֲ לֵּ ֶ
ֵּיכם לֶ ָח ֶרב{ :ט} ּו ָפנִ ִ
לִ ְּפנ ֶ
תו ְּכ ֶכם וְּ לֹּא
ָשן ִמ ּ ְּפנֵּי ָח ָדש ּת ֹּו ִציא ּו{ :יא} וְּ נָ ַת ִּתי ִמ ְּש ָּכנִ י ְּּב ֹּ
ָשן ֹּנו ָשן וְּ י ָ
ִא ְּּת ֶכם{ :י} וַ אֲ ַכ ְּל ּ ֶתם י ָ
יתי לָ ֶכם לֵּ אל ִֹּהים וְּ ַא ּ ֶתם ִּת ְּהי ּו לִ י ְּל ָעם:
תו ְּכ ֶכם וְּ ָהיִ ִ
ִתגְּ ַעל נַ ְּפ ִשי ֶא ְּת ֶכם{ :יב}וְּ ִה ְּת ַה ּ ַל ְּכ ִּתי ְּּב ֹּ

בפתיח המאמר של הפרשה ציינו שבפרשתנו מופיעה "הנוסחה להצלחה" "הוראות היצרן",
וגם שכר גשמי עבור קיום המצוות .ויש לשאול מדוע לא הזכירה התורה את השכר המובטח
לעולם הבא ? הלא העולם הזה הוא זמני ,כפרוזדור לפני הטרקלין ,אז למה בחרה התורה
להציג דווקא את השכר הגשמי של העולם הזה ?
מובא בספר ומתוק האור של רבי שלמה לוונשטיין שליט"א ,תשובות שונות לעניין כפי
שמביאם הכלי יקר (רבי שלמה אפרים מלונטשיץ) .
הרמב"ם (רבי משה בן מיימון) אומר ,שידוע לפני הקב"ה שכל יהודי רוצה להספיק ולקיים
מצוות בעולם הזה אלא שיצר הרע ושעבוד מלכויות מעכבים אותו .לכן כל ההבטחות כאן
לא מדברות על שכר בכלל ,אלא ההבטחות הן על סילוק הקשיים הגשמיים ,כדי שהאדם
יוכל לעבוד את הקב"ה ללא שום טרדה כלל.
האבן עזרא (רבי אברהם בן מאיר אבן עזרא) אומר ,שאין כל שפה וציור שבהם בכלל ניתן לתאר
את השכר הרוחני של לימוד התורה לעולם הבא ,ואם היה הקב"ה כותב בתורה את השכר
של האדם בעולם הבא ,אולי אחד מאלף היה מצליח להבין את גודל אותו שכר .לכן באה
התורה ופרטה את השכר בעולם הזה ,בשפה שכולנו מבינים ,גשם ,פרנסה ,שלום בארץ..
רבינו בחיי (רבי בחיי בן אשר אבן חלואה) אומר ,שברור ופשוט הדבר שכל אדם מבין ויודע שיש
שכר עצום בעולם הבא למי שעוסק בתורה ,ולכן אין צורך לבוא ולהזכיר בתורה את השכר
לעולם הבא שהרי ברור ופשוט הדבר שמקור הנשמה הוא מלמעלה ,ולאן תחזור הנשמה אם
לא לכור מחצבתה מתחת לכסא הכבוד .ודווקא הדבר שאינו ברור מאליו ,אלו התוצאות
בעולם הזה שהינן בגדר מעבר לטבע ,הן החידוש שבדבר .אם תעשה מצוות – ירד גשם,
ואם לא – לא ירד ,כלומר מחזור המים תלוי במעשי האדם !!! ועל זה הדרך..
בספר הכוזרי מובא ששאל מלך כוזר ,הלא הדתות האחרות מבטיחות למאמיניהם עולם
הבא מלא מכל טוב ..ממש מפתה ..ואתם היהודים ,התורה שלכם מבטיחה ,קצת גשם,
קצת בציר ?! למה לא יכולתם גם להציע משהו יותר גדול ? יותר מבטיח ..
ענה לו החבר ,כל אחד יכול להבטיח לחברו עולם ומלואו לעתיד לבוא ,משום שבין כה וכה
לא יוכל חברו לאמת את הדברים כאן בעולם הזה ,וכאשר יגיע לעולם הבא ,יוכל לחזור
ולהתלונן שלא קיבל את מה שהבטיחו לו ?!
ואדרבה ,אומרת התורה הקדושה ,בוא ותבדוק אותי כאן בעולם הזה ותראה שהתורה
אמת .ויתרה מזאת ,אם כל הדברים מתקיימים מול עיננו בעולם הזה ,והקב"ה מתהלך
ביננו – האם יהיה לך ספק על השכר המובטח לעולם הבא ?!

רב סעדיה גאון מתרץ שלפני מתן תורה היו האנשים מקריבים קרבנות לשמש לירח,
לכוכבים והקב"ה שם אותם לממשלה שנאמר (בראשית א,טז) וַ ּי ַַעש אֱ ל ִֹּהים ֶאת ְּשנֵּי ַה ְּּמאֹּרֹּת
אור ַה ָ ּקטֹּן לְּ ֶמ ְּמ ֶשלֶ ת ַה ּ ַליְּ לָ ה וְּ ֵּאת
אור ַה ָּגדֹּל לְּ ֶמ ְּמ ֶשלֶ ת ַהי ֹּּום וְּ ֶאת ַה ּ ָמ ֹּ
ַה ְּ ּגד ִֹּלים ֶאת ַה ּ ָמ ֹּ
ַה ּכ ֹּו ָכ ִבים :אלא שלא הרשה להם הקב"ה להיטיב ,אלא אם כן ההטבה מגיעה לאדם בעולם

הזה .אולם ,לאחר מתן תורה כשאסרה התורה להקריב להם שזה עבודת כוכבים ,כנגד זה
באה התורה ונתנה אפשרות לאדם לעבוד באותו אופן את הקב"ה ולא את גרמי השמים.
וכנגד זה שהיו מקריבים טלה לשמש לירח ולכוכבים וחושבים שבתמורה לכך הם מקבלים
דברים ,באה התורה ואומרת תעבוד את הקב"ה ,תלך בדרך התורה וזה מה שיביא לך שפע
גשמי בעולם הזה לא עבודת כוכבים ומזלות.
הרמב"ן (רבי משה בן נחמני) כתב ,שהתורה מדברת על שכר בלשון רבים ,משום שהגשם,
השפע ,השלום והשקט הם שכר כללי לכל העם .אם יהיה שפע ,שלום ושקט ,כולם ירוויחו
מכך .אבל  -עולם הבא – כאן לכל אחד ואחד יש את המדרגה שלו לעולם הבא ,כאן לא
מדובר בשכר זהה לכולם ,ולכן אי אפשר לפרט בתורה לכל אחד ואחד מה יהיה השכר שלו.
בספר ילקוט שמעוני מובא משל על סוחר גדול שהיה אדם ישר ,והיו לו שני מנהלים.
אחד ניהל את החנות ,והשני את המסחר בעולם ,ולשניהם היה את אותו שכר.
המנהל השני לא היה מרוצה ,שהרי הוא מסתובב בעולם ,מסתכן בנסיעות ,וכיצד הוא מקבל
את אותו שכר של המנהל הראשון שרק יושב בחנות ?
בסוף השנה כאשר בעל הבית לשני המנהלים ושילם להם את שכרם .לאחר ששילם את
שכרם ביקש מהמנהל השני שיביא את פנקס מסעותיו ,ולאחר שהתבונן בהם בעל הבית,
העניק לו תוספת נכבדה על הנסיעות הקשות וההקרבה .בשנה שאחרי ,עבד המנהל השני עוד
יותר קשה ,ודאג לרשום בפנקס כל דבר קטן שעבר עליו .בסוף השנה הוא מצפה לשכר גדול
יותר מהשנה הראשונה ,אולי פי שניים שהרי עמל קשה יותר השנה .והנה כאשר בא בעל
הבית ,נתן לו את אותו הסכום של שנה שעברה .התרעם המנהל ואמר "איך יכול להיות ?"
ענה לו בעל הבית" ,בשנה הקודמת לא ידעת שאני אשלם לך שכר ,לכן עבודתך הייתה פי
כמה קשה יותר .אבל השנה ,כל פעם שהיה לך קושי או סכנה ,חשבת ,נו לא נורא ,זה שווה,
בסופו של דבר בעל הבית ישלם לי על זה .מכאן שהיה לך פחות קשה מהשנה הקודמת לכן
קיבלת את אותו השכר"
אומר הילקוט שמעוני ,אם הקב"ה היה מגלה לנו מהו השכר האמתי על קיום המצוות
לעולם הבא ,עבודתנו לא הייתה קשה ,כי היינו שמים לנגד עיננו את השכר ,והיינו מרגישים
שכל העמל והסבל כדאיים למען אותו שכר.
לכן אמר הקב"ה אני לא אגלה לכם את גודל השכר לעולם הבא ,ואז ,כיוון שאינכם יודעים
את גודל השכר ,המאמץ שלכם בקיום המצוות יהיה משמעותי יותר .יתרה מכך ,ניתן לבוא
ולומר שאם היינו יודעים שכרה של כל מצווה ומצווה ,היינו מתחילים לקטלג את המצוות
ולומר – זו מצווה משתלמת ,השכר שלה גבוה .או לחילופין לא משתלם להשקיע במצווה זו
כי השכר עליה קטן יחסית..
ואל לנו לשכוח את כוחה של התורה שהיא מחייה את בעליה ,וזהו שאמר דוד המלך ע"ה
ימת ּ ֶפ ִתי{ :ט} ּ ִפ ּק ּו ֵּדי
יבת נָ ֶפש ֵּעד ּות ה' נֶאֱ ָמנָ ה ַמ ְּח ִ ּכ ַ
ימה ְּמ ִש ַ
(תהילים יט) {ח} ּת ֹּו ַרת ה' ְּּת ִמ ָ

עו ֶמ ֶדת לָ ַעד
הו ָרה ֹּ
ה' יְּ ָש ִרים ְּמ ַש ְּּמ ֵּחי לֵּ ב ִמ ְּצוַ ת ה' ָּב ָרה ְּמ ִא ַירת ֵּעינָ יִ ם{ :י} יִ ְּר ַאת ה' ְּט ֹּ
ִמ ְּש ּ ְּפ ֵּטי ה אֱ ֶמת ָצ ְּדק ּו י ְַּח ָ ּדו:

