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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948ז"התשעטבת ' טז

ְראּו ייֹוֵסףֲאֵחיַויִּ יֶהםֵמתכִּ ('טופסוקנפרק)...ֲאבִּ

ְראּומהו.אביהםמתכייוסףאחיויראו הכירו?ַויִּ

שולחנועללסעודרגיליםשהיו.יוסףאצלבמיתתו

ומשמת,אביוכבודבשבילמקרבןוהיה,יוסףשל

.קרבןלאיעקב

ְראּו"נכתבמהעלי"רששואל ייֹוֵסףֲאֵחיַויִּ ֵמתכִּ

יֶהם הרי?מתשהואראולאעכשיועדוכי?"ֲאבִּ
לחניטהארבעים)יוםשבעיםבמשךלווספדובכו

שינויהאחיםרואיםשכעתאלה?(לבכיהושלשים
שלפטירתובעקבותיוסףאצלשמתרחש

שלחוכעת,שולחנועלאכלועכשיועד.אביהם
.בביתואחדכללאכולאותם
עליוסףעבראביהםאתמלקבורכשחזרו,ועוד

לישעשהברוךואמרובירך,בושהשליכוהוהבור
מהזוכרהואעדיין[האחים]אמרו!הזהבמקוםנס

דברעלבנולנקוםירצהעכשיוואולי,לושעשינו

לשםזאתעשהיוסףאך.(הטוריםבעל)המכירה
שישבמכבדוהיהאביועכשיועד!אחיושלכבודם
ראוילאכברמשנפטרועתה,השולחןבראש
.אחיושלכבודםמפניבראשלישבהוא
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16:4117:3318:06ם-י

16:3817:3018:02א"ת

16:3817:2918:01חיפה

,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,  ל"זזוהרהבןמסעוד פחימה , ל"זבנה בתחזימה, יסמיןבתל"זתהל תקווה

,ל"זרות בןליאור אלכסנדר , ל"זעישהבןדוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי 

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

לגלותיעקבביקש:לקישבןשמעון’ראמר

:אמר.שכינהממנוונסתלקההימיםקץלבניו

כאברהם,פסולבמיטתיישושלוםחסשמא

ממנושיצאיצחקואביישמעאלממנושיצא

ְשָרֵאלְשַמע:בניולואמרו?עשו ’הֱאֹלֵקינּו’ה,יִּ

איןכך–אחדאלאבליבךשאיןכשם.ֶאָחד

יעקבפתחשעהבאותה.אחדאלאבליבנו

ְלעֹוָלםַמְלכותֹוְכבֹודֵשםָברּוְך“:ואמראבינו

.(.נופסחים)”ָוֶעד

מדוע,פסולהיהלאיעקבבבניואם

כאשראבינומיעקבהשכינההסתלקה

?הקץאתלגלותביקש

שברגע:(.מטקנז)שמעוניילקוטהכותב

עליונגלהמיד,הקץלבניולגלותבקששיעקב

איולי,קוראאתהלבניך:לוואמרה”הקב

יְולֹא“:ישעיהאמרשכן?קוראאתה ֹאתִּ

שואלכלומר.(’כבמגישעיה)”ַיֲעֹקבָקָראתָָ

אתלגלותרוצהאתהלמה:יעקבאתה”הקב

!?כבודיעלחסלאואתהלבניךהקץ

מחכמי–עראמהיצחקרבי)העקידהבעלמסביר

רצה“:יעקבכלפיה”הקבשלטענתואת,(ספרד

זומידיעהכי,כבודיעלחסהייתשלאלומר

ולאאותייקראושלאזהנזקימשך[הקץשל]

יבינוכי,לגאולה]הקודמיםהדורותָפַנייבקשו

וכמתייאשיםלישבויבקשו[בתקופתםלאשזה

הקץ’הוחתםסתםכןעל.הגאולהמן

פניאתיבקשוודורדורשבכלכדיהאחרון

ישועתוקץמחכיםויהיומלכםדודואת’ה

.ל”עכ.תמיד

אתשנדערוצהה”הקבשאיןאנורואים

מנעואףהגאולהיוםשלהמדויקהתאריך

.לבניוזאתלגלותשרצהאבינומיעקבזאת

במסכתבגמראל”חזגםנתנוזואזהרה

:נחמניברשמואלרביאמר:(:צז)סנהדרין

,כלומר.”קיציםמחשבישלרוחםתיפח“

לדעתכדישוניםחישוביםהעושיםאותם

וטעם!רוחםתיפח,צדקינומשיחיבואאמתי

הקץאתומחשבאדםמגיעכאשרכי,הדבר

הרי,[דניאלבספרשנכתבמהלפיאו,הבנתולפי]

,העםהמוןאצלליאושבכךגורםשהוא

בשניםהמשיחיגיעלאהנה,שחושבים

.הקרובות

שלריבונולפניוידועגלויזאתלמרותאך

עלמאומהיידעלאישראלעםשאם,עולם

להובילשיכולדברגםזה,הגאולהזמן

42-כ)מרתוןריצתשרץלאדםמשל.לייאוש

עברכברמ”קכמהיידעלאואם(קילומטר

שיתייאשלהניחסביר,לונשארועודוכמה

במסלולדגליםלומפזריםולכן.הדרךבאמצע

עליודרךעודכמהיודעהואולפיהםהריצה

לנונתןה”הקבגםוכך.הסיוםלקועדלעבור

בכדי,והחכמיםהנביאיםי”עדרךסימני

ונדעבהנמצאיםשאנוהתקופהאתשנחוש

במהלךנמצאיםאנחנושלבבאיזה

היוםאתלגלותניתןלאאומנם.ההיסטוריה

!לדעתאנוחייביםרמזיםאך,המדויק

ימותשלזושלתקופהלנומגליםל”חז

ל”חזבפישנקרא(סוף)קץישנוהמשיח

עקב)המשיחשלהעקב,”דמשיחאעקבתא“

הסופיהחלק.(באדםהנמוךהחלק.סוףמסמל

שעליהתקופה.המשיחימותשלוהאחרון

”!אחמיניהולא,ייתי“:(:צחסנהדרין)ל”חזאומרים

כך]!אותואראהשלאובלבד,המשיחשיבוא

בגלל?ולמה[תקופהבאותההצדיקיםאמרו

תהיהלא”דמשיחאעקבתא“שלשהתקופה

…וכללכללפשוטה

:(:מט)סוטהמסכתבסוףהמשנהמתארתוכך

,[המשיחבואלפנירגע]משיחאבעקבותש

:יאמירויוקר,[תתרבההחוצפה]יסגאחוצפא

,מהכלשפעיש]ביוקרוהייןפריהתתןהגפן

ומלכות,[החודשאתגומריםלאאנשיםאך

פיעלהייתהשתמידההנהגה]למינותתהפך

ואין,[בתורהכופריםידיעלתאויש,התורהחכמי

בית.[מעשיועלאחדאףלהוכיחניתןלא]תוכחת

שםשמתאספיםמקוםכל]לזנותיהיהוועד

הגבולואנשי,[פריצותשלמראותבויהיו,אנשים

כ”שבדהחיילים]יחוננוולאלעירמעיריסובבו

יצטרכו,הגבולותעלרקלשמורבמדינהתפקידם

האויביםכי,המדינהבתוךלעירמעירלהסתובב

לא]תסרחסופריםוחכמות,[מבפניםהם

חטאויראי,[התורהלומדיאתכלליעריכו

בקשייםיתקל,בתשובהלחזורשירצהמי]ימאסו

תהאהאמת]נעדרתתהאוהאמת,[מסביבתו

נערים.[אצלושהאמתיגידאחדכל.עדריםעדרים

זקנים.[לזקניםכבודאין]ילבינוזקניםפני

נעריםלכבדיצטרכוזקנים]קטניםמפנייעמדו

קמהבת,אבמנוולבן,[לחייהםמחשש

והכבודהערכיםהמוסר]בחמותהכלה,באמה

אנשיאישאויבי,[יתפוררוהמשפחהבתוך

כפניהדורפני,[במשפחהאלימותמקרי]ביתו

שאינולמרותהאדםלפנירץשכלבכמו]הכלב

.[העםלפניירוצוהמנהיגיםכך,הדרךאתיודע

אפילואיןלנערים]מאביומתביישאינווהבן

[רק]?להשעןלנוישמהועל.[מאביהםבושה

!שבשמיםאבינועל

לנוישרמזיםאבל,לנואיןמדויקתאריךאז

אתרואיםאנובדורינוולראשונה.והרבה

.עינינולנגדממשמתממשיםכולםהסימנים

?לעשותעלינומהכןאם

הדברואין,הקיציןכלכלו“:הגמראמסכמת

למרות.”טוביםומעשיםבתשובהאלאתלוי

בסופותלויההגאולה,מתקיימיםשהסימנים

אחדכלשלטוביםומעשיםבתשובהדברשל

!ה"בעזבקרובשנזכה.מאיתנוואחד

יָדהֵהָאְספּו ְקָראֲאֶשרֵאתָלֶכםְוַאגִּ יתֶאְתֶכםיִּ יםַהיְָָּבַאֲחרִּ ('אפסוקמטפרק)!מִּ

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

ְראּו ייֹוֵסףֲאֵחיַויִּ יֶהםֵמתכִּ ֹּאְמרּווַָּ,ֲאבִּ לּוי
ְשְטֵמנּו יבְוָהֵשביֹוֵסףיִּ רֲאשֶָָּהָרָעהָכלֵאתָלנּוָישִּ
תֹוָגַמְלנּו ('טופסוקנפרק)..אֹּ

דברעליראושהםבזהוהכוונה.ישטמנולו

אומרווהוא!להםמשיבשיהיהכןשיהיהשהלואי

יב" השבטיםמצטעריםוהיו"ָהָרָעהָכלֵאתָלנּוָישִּ

היולאובזה,מצדםיוסףשנצטערכשיעור

חטאבעדומהצרותמהגלויותלבסוףמתחייבים

גלות[עלמכךשנגזר](:ישבת)ל''זכאומרם!זה

היהמהולמדוצא,האחרוןבגלותוגםמצרים

.עולםעמודילעשרה

יוסףאחיכלומר.הלוואיהיא"לּו"המילהפרוש

!המכירהעליוסףבנוויתנקםהלוואיאומרים
אך.זאתמבקשיםיוסףאחילמהתמוהונראה
שעבודצרותשכל,עטרבןחייםרבימסביר
לאיוסףשאחימכךנבעוהגלותוצרותמצרים

ואם.אחיהםמכירתשלהחטאאתעדייןתיקנו
אז,כךעלאותםומענישמצערהיהיוסף

החטאאתמתקניםהיוהםצערםבעקבות

בהריגתהצורךואתהגלותצרותאתומבטלים
.מלכותהרוגיצדיקיעשרת

אור החיים הקדוש

זמני השבת



ָניו ַוי ֹאֶמר ְקָרא ַיֲעֹקב ֶאל ב ָ יםֵהָאְספו  : ַוי ִּ מִּ ית ַהי ָ ַאֲחרִּ ְקָרא ֶאְתֶכם ב ְ ר יִּ ֶ יָדה ָלֶכם ֵאת ֲאשר (’אפסוקָמטָפרקָ)!  ְוַאג ִּ

שהסיר את המזוזה מפתח ביתו לצורך בדיקתה לראות אם  מי 

האם בשעה שהוא חוזר וקובע את המזוזה בפתח  , היא כשרה

?או לא, "לקבוע מזוזה"ביתו עליו לברך 

פושטוהוא,טליתהלובשאדםלגבי,כתב(חסימן)ערוךהשלחןמרן

משאילהשהואכגון)מכןלאחרמידשובללובשהמנתעלטליתואת

חוזרשהואבשעהשניתלברךשעליו,(אחרלאדםדקותלכמה

מתחילהבדעתושהיהשכלאומריםויש,כתבא"הרמו.ללובשה

רבותינווהסכימו.ומברךחוזראינו,בטליתולהתעטףלחזור

וללבושלחזורחשבשמתחילהשכל,בזהא"הרמלדבריהאחרונים

.שניתעליהומברךחוזראינו,הטליתאתמכןלאחרמיד

בָֹת ֶאל ְלָבֶבָך   (' דברים ד לט) ְוָיַדְעּתָ ַהיֹּום ַוֲהש ֵׁ

ר  כֹל ֲאש ֶ ַמְרּתָ ַלֲעׂשֹות ּכְ (' ייזדברים ) יֹורּוךָ ְוש ָ

נמצא.אחרתמזוזהבפתחלקבועיצטרך,כשרהשאינהימצאואם

בדיןגם,כזהובמקרה,המזוזהאתלקבועשיחזורברורהדברשאין

אםיודעואינוהטליתאתפושטשהואוכגון,ומברךחוזרהטלית

הדיןהואכןואם.לברךחוזרהדעותשלכל,שניתבהלהתעטףיחזור

,הזוהמזוזהאתלקבועשיחזורבודאותיודעואינושהואיל,דנןבנדון

."מזוזהלקבוע"עליהומברךחוזר

קביעתעללברךשאיןכתבושעדייןהאחרוניםמרבותינוישואמנם

הואל"הנשהחילוקלהלכההעיקרמקוםמכל,בשניתהמזוזה

המזוזהאותהאתלקבועשיחזורברורהדברשאיןשמכיון,הנכון

.שניהפעםכשקובעהלברךצריךהדעותשלכלהרי,ביתובפתח

יָראו  ַאל:יֹוֵסףֲאֵלֶהםַוי ֹאֶמר י,ת ִּ ייםֱאלֹקִּ ֲהַתַחתכ ִּ ם?ָאנִּ ֶ ְבת ֶ ְוַאת  םֲחשרַ
ים,ָרָעהָעַלי ָבה  ֱאלֹקִּ ('כ-'יטפסוקיםנפרק)..ְלֹטָבהֲחשרָ

יםֲהַתַחת:ספורנועובדיהרביכךעלכותב יֱאֹלקִּ אניהאמנם?ָאנִּ

מאתושליחשהיהמיואעניש,גזרותיואחרשָאדּון,תחתיודיין

.ל”עכ!ספקבליבזהשלוחיוהייתםאמנםכי?לעשותם

תבואכעת,אביהםשמתשלאחרבטוחיםיוסףשלאחיו

להםעונהיוסףאך.מכירתועללנקוםיוסףשלההזדמנות

יםֲהַתַחת“,בתמיהה יֱאֹלקִּ יוכלבמעשיושאדםיתכןאיך”?ָאנִּ

עובדההרי?יתברך’השלרצונולאאםאחרלאדםרעהלגרום

עליחשבאלוקיםכי,הצלחתםולארעהעליחשבתםשאתם

רעהלכםלגרוםיצליחאנישעכשיוחושביםאתםאיךאז.לטובה

?במעשי

לולעשותשיכולאדםשאיןהעובדהאתמקבלשאדםברגע

האדםשבנימביןהוא,ה”הקבשלרצונוזהואםאלה,רע

לאולכן,ה”הקבשלשליחיורקאלו,שקוריםהרעיםוהמקרים

..בטענותאליהםלבואשייך

ורץ,ניתוקהתראתעםהחשמלמחברתמכתבשקבללאדםמשל

אתתאשיםאל..להכותובכדיהמכתבאתשהביאהדווראחר

י“האםוראהבמעשיךפשפש!השליח ”ַהֶזהַהָגדֹולַהַסַערְבֶשלִּ

!מהשליחותפטרהחובאתשלם.(’יבאיונה)

שָכר ָ ש   ֶרםֲחֹמריִּ יןֹרֵבץג ָ םב ֵ ָתיִּ ְ פ  שרְ ('ידפסוקטמפרק)!ַהמ ִּ

ב”הנציגר,בעירשהיתהדליקהעקב,מסויימתתקופהבמשך

כיצדאותוושאלואנשיםבאווהנה.הישיבהלאולםמתחתין’מוולוז

?דירתךמעלשלומדיםהבחוריםמאותשלהרעשכלעםמסתדראתה

:משלבהנציבענה?בלילהלישוןאוביוםלנוחמצליחאתהאיך

אלשלהםהחיטהשקיאתהביאורביםאנשים.טוחןגראחתבעיר

עד,הרחייםאבניביןהחיטהאתמכניסהיהוהטוחן.הקמחטחנת

אתומוכרלשקיםהקמחאתמכניסהיהואזלקמחהפכהשהחיטה

.לחמםאתלאפותכדיהקמחאתצריכיםשהיוהרביםלקוניםהקמח

.וילדיולאשתוובגדיםאוכללקנותכדיכסףוהרויחהתפרנסכך

אתישןהיהושםמיטתואתהניחהטחנהבתוך?טוחןאותוגרוהיכן

ורעשההמולהקולאתושמעהטחנהידעלאדםעברוהנה.שנתו

.האוזנייםאתומחרישיםהסובביםהגלגלים

ברעשולהתקייםלעמודאתהיכולכיצד:בתמיהההטוחןאלהאישפנה

הרעש:הטוחןלוענה?כאןלנוחיכולאתהאיך?ישןאתהאיך?הטחנה

הטחנהכאשר’להומודהושמחמאושראני.למנוחתייפההואהזה

כך.פרנסהלישישסימןזהרועשתשהטחנהזמןכלשהרירועשת

דוממתהטחנהכאשרזאתלעומתאך.יותרטובלישוןיכולאני

:דואגהזמןכלאנישהרילהרדםמצליחאיננימרעישיםאינםוהגלגלים

תלוייםחייכל?אחיהכיצד?פרנסתיעםיהיהמה,לטחוןקמחאיןאם

…ברורוהנמשל!הקמחבטחנת

ּבֹון  ִלים ּבֹאוּ ֶחש ְ ן יֹאְמרוּ ַהּמֹש ְ ('כזכאבמדבר )ַעל ּכֵׁ

לגלותיעקבביקש:לקישבןשמעון’רואמר

.(.נופסחים)שכינהממנוונסתלקה,הימיםקץלבניו

שלהמדויקהזמןאתיודעיםאנואיןאומנםאז

מאפייניעלקיבלנורביםסימניםאך,הגאולה

והדבריםהגואללבואעתידשבההתקופה

אחד.פהשבעלובתורהבנביאיםמפורשים

לפנילקרותשחייבאומריםל”שחזמהתנאים

חוזרישראלעםשבוהתהליךזההמשיחבוא

הנביאיםכל:ם”הרמבשכותבכפי.בתשובה

אלאנגאליןישראלואיןהתשובהעלצווכולן

ישראלשסוףתורההבטיחהוכבר.בתשובה

,נגאליןהןומידגלותןבסוףתשובהלעשות

יְוָהָיה“:שנאמר יםָכלָעֶליָךָיבֹואּוכִּ ..ָהֵאֶלהַהְדָברִּ

ֲאֶשרְכֹכלְבֹקלֹוְוָשַמְעתֱָָאֹלֶקיָך’הַעדְוַשְבתָָ

י ּוְבָכלְלָבְבָךְבָכלּוָבֶניָךַאָתהַהיֹוםְמַצְּוָךָאֹנכִּ

.(’אלדברים)”ַנְפֶשָך

עינינולנגדמתגשמיםהדבריםאתאנורואים

תקופהלאחרמחצבתולכורשבישראלעםואת

ובמהלךהגלותבסוףשנוצרניתוקשלקצרה

כפי.ישראלבארץהחדשהההתאקלמות

ֵנה“:עמוסהנביאשאומר יםהִּ יםָימִּ ’הְנֻאםָבאִּ

יאלוקים ְשַלְחתִּ ַלֶלֶחםָרָעבלֹא.ָבָאֶרץָרָעבְוהִּ

םָצָמאְולֹא י,ַלַמיִּ םכִּ ְשֹמעַָאִּ ְבֵריֵאתלִּ ”השםדִּ

הגדולהתשובהגללמרותאך.(’יבפסוקחפרק)

שהתקופהמקורותוכמהבכמהל”חזכותבים

כללקלהלהיותהולכתלאהימיםאחריתשל

צרותגביעלצרותמולתהיהההתמודדות.וכלל

ויחזיקבתשובהשיחזורמיוגם,ומחוץמבית

במישורעצומיםקשייםבפנייתמודד,ַבֱאֶמת

.ברוחניובעיקרהגשמי

רבי:(:זדףשמותבכרך)הקדושהזוהרכותבוכך

שיהיהלמיאוי,ואמר,ובכהידיואתזקףשמעון

באותושיהיהמישלחלקוואשרי,זמןבאותו

ה”הקביבאשכאשרמשום,[באמונה]ההואהזמן

מייסתכל.השכינהשהיאהאיילהאתלפקוד

,עמההנמצאיםאלוובכל,עמההעומדיםהם

וכמה…ואחדאחדכלשלבמעשיםויסתכל

שימצאמיאשרי,לישראליהיוצרותעלצרות

בזמןשיתקייםשאותומשום,הזמןבאותו

שמחתשלההואלאוריזכה,באמונהההוא

ים“:כתובההואהזמןועל!המלך ְצֹרףּוְצַרְפתִּ כִּ

יםַהֶכֶסףֶאת ְבֹחןּוְבַחְנתִּ (’טיגזכריה)”ַהָזָהבֶאתכִּ

כך,המובחראתרקוהזהבמהכסףמוציאשהצורףכפי]

האלושהצרותאחר[(ש”ע)הנותריםעםיעשהה”הקב

ומלכיהםהעמיםוכל.ישראלעלמתעוררות

,רעותגזירותכמהומעורריםעליהםיחדיתייעצו

צרותותבאנהעליהםבאיםאחתבעצהוכולם

…הראשונהאתמשכחתוהאחרונה,צרותעל

רביםעמיםעליוויקבצוהמשיחיתגלהואחר

יהיההמשיחומלךהעולםבכלמלחמותויעשה

יתעוררוהעולםמלכיוכלהעולםבכלנודע

וכמהמלחמהעמולעשותיחדלהתחבר

לחזוריתהפכו[שבתוכםרבערב]ישראלמפריצי

עלמלחמהלעשותעמהםויבואוהגוייםאל

.ל”עכ…המשיחמלך

,פשוטהתקופהלהיותהולכתלאזושנראהכפי

הדבר.טובסוףלהיותעתידהזהלחושךאך

לחזורלהמשיךהואמבחינתנוחשובהכי

הואהסוףכיהכחבכלחזקולהחזיקבתשובה

!קרובממש

ר   ים ּתֹוְכחֹות מּוָסָֽ (' משלי ו כג) ֶדֶרְך ַחיִּ

,הוראותיושקבלנוהקדושמרןדעתפיעלכללבדרךפוסקיםשאנופיעלואף

שלאהיאמהפוסקיםהרבהשדעתכזהשבענין,א"חידהרבכתבמקוםמכל

.ערוךהשלחןמרןדעתנגדאףלבטלהברכהלאיסורלחושלנויש,מרןכדעת

,הטליתאתוללבושלחזורבדעתוהיהשמתחילהשכללהלכההעיקרולכן

.עליהלברךחוזראינו

אתשהסירשבשעהשמכיון,מזוזהלגביהדיןשהואלכאורהנראהומעתה

.לקובעהשחוזרבשעהעליהיברךלאלכן,ולקבעהלחזורבדעתוהיההמזוזה

אםבודאותיודעאינושמסירהזה,במזוזהשהרי,הנדוניםביןלחלקשישאלא

,כשרההיאאםלראותלבדיקהמוציאההואשהרי,ביתובפתחלקבעהיחזור

,קודשאדמתבספרשנמצאתבתשובהארואץבנימיןרביהגאוןכתבוכן

קובעיםהיוכאשרמברכיםשהיו,מעשהואנשילחסידיםראהשכןוהוסיף

והלה,חיוןגדליהרבינולפנידבריואתשהרצהוכתב.שניהפעםמזוזה

עודהוסיףל"זציוסףעובדיההרבומרן.סמךלהםוהביא,דבריולכלהסכים

.האשכולספרבדבריבפירושמבוארשכן

היאאםלבודקהמנתעלביתומפתחמזוזהשהמסיר,להלכההעיקרכןועל

ולברךלחזורעליו,ביתובפתחשניתלקובעהבכוונתומכןולאחר,כשרה

.קביעתהבשעת"מזוזהלקבוע"


