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אור החיים הקדוש

זמני השבת

!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו"התשע' אדר א' הכ

,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

בתל"זתהל תקווה,  רחלבת ל"זבת שבע ,ל"זעישהבתשושן רחל 

,   ל"זזוהרהבןפחימה מסעוד ,  חנהבתל"זקרן כהן , יסמין
,ל"זעישהבןדוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי ,  מלכהבןל"זיהודהנתנאל 

,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי ,  ל"זרות בןליאור אלכסנדר 
,  יוכבדבתויסי ברכה 'ג: כל חולי עמו ישראל ובכללםלרפואת 

,שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

קדושתעלבציוויפותחתשלנוהפרשה
הייתהשתמידשבתקדושתאותה,השבת
ליבהלב,העולםבוראלביןהיהודיביןהקשר

ה"שהקבלכךהעדותהיאהשבת.היהדותשל
ביוםושבת,ימיםבששההעולםאתברא

בעטיפהאותוארז.אותווקידשהשביעי
ליישטובהמתנה":רבינולמשהואמר,יפה

ליתנהמבקשואני,שמהושבתגנזיבבית
שהיאמתנה.(:ישבת)"והודיעםלך-לישראל

בתפילתאומריםשאנוכמו!ישראלשלרק
,ָהֲאָרצֹותלְגֹויֵיֱאלֵֹקינּו'הנְַתּתֹוולֹא":שחרית

גַם,ֱאלִילִיםלְעֹוְבֵדיַמלְֵכנּוִהנְַחלְּתֹווְלֹא
יְִשָרֵאללְַעְמךִָָכי,ֲעֵרלִיםיְִשְכנּולֹאִבְמנּוָחתֹו

."ָבָחְרּתָָָבםֲאֶשריֲַעקֹבלְֶזַרע,ְבַאֲהָבהנְַתּתֹו
הם,מנוחהיוםרוציםהגוייםאם,כלומר
אחריוםכלאושישי,ראשוןיוםאתיבחרו

יוםאבל,(מאחורראה,להפליאשהתגשמהנבואה)
אתישלנורק.ישראלעםשלהואהשבת
מקורהיאש,הזוהנפלאהבמתנההזכות
!להכלהברכה
ובלבדנפשםאתמסרוהדורותבכליהודים
.השבתקדושתאתבמשהוואףיחללושלא

אומר('יגלאשמות)"ּוֵבינֵיֶכםֵבינִיִהואאֹות"
זה,השבתאתשומרשהיהודיברגע.ה"הקב
אינוואם.עולםלבוראמחוברשהואסימן
ְמַחלְלֶיהָָ":דינואתהתורהלנומגלה?שומר
שאינואדםוכי!('ידלאשמות)"יּוָמתמֹות

יוםשבכלמעשים?מיתהדינושבתשומר
אדםולאף,יעשהבעיניוהישרשאישמראים
..לעיןנראהנזקאיןלכאורה

היאהעולםשלשהתכלית,לנושברוראלה
הרשעיםואם.לאדםבחירהלאפשר

שכתובמהפיעלמידנענשיםהיובמעשיהם
,מתבטלתהייתהבעולםהבחירהכל,בתורה
ידייםבשילובבשבתיושביםהיוגוייםואפילו
למה,כןאם.נזקלהםשיקרהמחשש

מֹותְמַחלְלֶיהָָ":באומרההתורהמתכוונת
לאשלרשעיםרואיםאנובפועלאם,"יּוָמת
?!כלוםקורה
לֹאִכי":יחזקאלהנביאי"עאומרה"הקב

האם.('לביח)"..'הנְֻאם,ַהֵמתְבמֹותֶאְחפֹץ
!מתכברהואהרי?המתאתלהמיתשייך

?המתבמותאחפוץלאכי,אומר'האיךאז
ְבשּובֹוִאםִכי":הפסוקואומרממשיךאלה

יכולשאדם,אומרתזאת."וְָחיָה,ִמְדָרָכיו
,למתמחיולהפך,לחיממתמצבואתלהפוך
עלאומרה"שהקב.מעשיופיעלוהכל

מראהה"הקב,"יּוָמתמֹותְמַחלְלֶיהָָ":השבת
אתשומרלאשהואברגעהאדםמצבאתלנו

,הזהבעולם"מֹות"!יּוָמתמֹות-השבת
.הבאבעולם"יּוָמת"ו

רוקדיםשמחים,לנושנראיםאנשיםישנם
בוראובפועל,"ְמַבלִים"וכביכולושרים

אדםאיך.רוחניתכמתיםאותםמחשיבהעולם
שמספקשזהולדעת,שנה120להעביריכול
מחשיב,ופרנסהילדים,כחלונותן,חמצןלו

שנולדאדםאיך???כמתרגעבכלאותו
יכול,הבאלעולםכניסהכרטיסוקיבלכיהודי

,הזאתהגדולהבזכותלבעוטלעצמולהרשות
וְנְִכְרָתה":שללקטגוריהלהיכנסזהובמקום
האדם.('ידלאשמות)"ַעֶמיהִָָמֶקֶרבַהִהואַהנֶֶפש
היהודינשמתאתמעצמומסלקידיובמו

בערובין)ם"הרמבשפוסקכפי,בקרבושהייתה

לכלכגויהואהרי,שבתמחלל"ש:('טז
."(ערוךשולחן"בפעמים'מסגםנכתב)"דבריו
חנותבעלעל,לדברמשלנותןחיים-החפץ
כמהלמשךחנותואתוסגר,לחופשהשנסע
וראוהגיעואנשים,שבועאותובכל.ימים

ענייןשזהידעווכולם,סגורההחנותשדלת
וילד.יחזורהחנותשבעלעדימיםכמהשל
כברהמוכראולי,אמא:אימואתשאלאחד
עזבהואאולי?בחנותלמכוררוצהלא

,בני:גמורבביטחוןאמולוענתה??לתמיד
,לומתנוססעדייןהחנותמעלשהשלטברגע
יודעיםאנו,החנותתכולתעלמודיעועדיין

בעודישובוהמוכר,פעילהעדייןשהחנות
אתיסירשהמוכרברגעאך.יומייםאויום

אתשעזבבידוע,החנותמעלשקבועהשלט
מישהוואולי,יותרלמכורמתכווןאינו,חנותו
..מקומואתיתפוסאחר
היאהשבתש,בכאבחייםהחפץלנואומר
!יהודיאני,ומעידמעלשמתנוססהשלט

אותוכמוהוא,המצוותבשארמועדאדםאם
כ"ואח,ימיםכמהאושעותלכמהשהלךמוכר
אתשומראינואדםאםאך.למקומויחזור
עלהמעידהשלטאתכמסירהואהרי,השבת
.העולםלבוראקשורהיותו
עםהשבתשמירתעליותרמקפידשאדםככל
אתמרגישיותרהואכך,ודקדוקיהפרטיהכל

,פחותאותהמכבדשהואוככל.שבההעונג
..תצאשהיאכבר"מת"הוא
ָּתִשיבִאם":('נגנח)ישעיההנביאאומרכךועל

-ָקְדִשיְביֹוםֲחָפֶצךֲָָעשֹות,ַרְגלֶךִָָמַשָבת
וְִכַבְדּתֹו.ְמֻכָבד'הלְִקדֹושעֹנֶגלַַשָבתוְָקָראתָָ
כהילוכךשבתשלהילוכךיהאשלא)ְדָרֶכיךֵָָמֲעשֹות

חפצי,אסוריןחפציך)ֶחְפְצךִָָמְמצֹוא,(חולשל

שבתשלדבורךיהאשלא)ָדָברוְַדֵבר(מותריןשמים

ְתַענַגָאז[ו].(חולשלכדבורך "...'הַעלתִּ
.בידינונמצאהשבתמשמירתליהנותהכוח
יכולהשבתמשמירתשנשיגבהנאהוהכוח
והרחוקיםהקרוביםלכלולגרוםלחלחל
להפסיק,במחיצתנוונמצאיםאותנושרואים
ַחיִּיםטֹוֲעֶמיהָָ"כי,"חייםלעשות"לנסות

במתנהנמצאיםהאמיתייםהחיים."ָזכּו
שבתו,העולםמבוראשקיבלנוהנפלאה

!(והודיעםלך-).שמה

ְקֵהל הַוי ַ ֶׁ תֹמש  לאֶׁ ֵניֲעַדתכ ָּ ֵאלב ְ רָּ רִיש ְ ֹאמֶׁ םַוי  ִריםהֵאל ֶׁ ֲאֵלהֶׁ בָּ רַהד ְ הֲאש ֶׁ ֹת'הִצו ָּ ַלֲעש 
ם ת:ֹאתָּ ש ֶׁ ִמיםש ֵ היָּ ש ֶׁ עָּ ֵ הת  אכָּ ַבי ֹוםְמלָּ ִביִעיו  ְ הַהש   םלָּ ִיְהיֶׁ ש  כֶׁ תֹקדֶׁ ב ַ תֹוןש ַ ב ָּ ל'ַלהש ַ כ ָּ

ה ֹעש ֶׁ הבוֹ הָּ אכָּ תְמלָּ ('ב-'אפסוקיםלהפרק)..יו מָּ

ה ֵדיֵאל ֶׁ ןְפקו  כ ָּ ש ְ כ ַ ,ַהמ ִ ֵעֻדתןִמש ְ ('כאלחפרק).הָּ

,"ִמְשַכן"פעמייםשכתובשהסיבהמפרשי"רש
שהםהמקדשיםשניעללרמוזבכדיזה
.ישראלשלעוונותיהםבגלל"נתמשכנו"

מדבריםלשאובצריכיםאנועידודהרבהכךכל
לנושהיוהמקדששבתיאותנושמלמדיםאלה

סכוםשמלווהשאדםכפי.משכוןבתורנלקחו
בעלחפץכמומשכוןמהלווהלוקח,גדולכסף
.חובואתשיחזירלכךערבוןשיהא,ערך

חוזרהמשכון,ההלוואהפירעוןסיוםולאחר
.לבעליושוב
,חובבעלילושנעשינו,עמנונהגה"הקבכך

נלקח.ומצוותיותורתואתשמרנושלאלאחר
והוא.המקדשביתשהואהמשכוןמאתנו
בתשובהשנחזורלכךכעירבוןרקמשמש
שנקבלודאימכןולאחר.חובנואתונשלים
המשכוןהואהריכי,המקדשביתאתחזרה

.לבעליולחזורהואועתיד,שהבאנו

ִאם.. ש ִ ַֹהםהַ ַאְבֵניֵאתֵהִביאו  ְוַהנ ְ יַאְבנֵ ְוֵאתש  
ִאים ל ֻ ֵאפֹודַהמ ִ ןלָּ ֶׁ ('כזסוקפלהפרק).ְוַלֹחש 

בסוףורק,הצמרטווית,בזהבמתחילההתורה
שהביאוהיקרותהאבניםאתמזכירההיא

,עטר-בןחייםרבימסביר.הנשיאים
ליבארחמנא"!הלבחשוביותרשבשמיים

שהזדרזוהנשיםשלהזהבתרומתולכן."בעי
שהתעצלוהנשיאיםואילו,ראשונהמובאת
מכאן.אחרוניםרקרשומיםתרומתםבמתן
.לגופונמדדשלנוצדקהמעשהכלאיךרואים
,חובהידילצאתבכדי"וי"לסמןרקלאחשוב
השתדלותזריזות,המעשהלתוךליצוקאלה

.טובהומחשבה

שבת שקלים
מברכיןשבת 



ר  ָֽ ים ּתֹוְכחֹות מּוס  ים(' משלי ו כג) ֶדֶרְך ַחיִּּ לִּ ן יֹאְמרּו ַהּמֹש ְ ּבֹון: ַעל ּכֵּ (' כזכאבמדבר )! ּבֹאּו ֶחש ְ

ַדְעּת   בֹת  ְוי  ֶבך  ַהיֹּום ַוֲהש ֵּ (' דברים ד לט) ֶאל ְלב 

אְראו   רָּ ם'הקָּ ש ֵ ַצְלֵאלב ְ ןב ְ ִריב ֶׁ ןאו  הלְ חו רבֶׁ ֵ הַמט  !ְיהו דָּ
('לפסוקלהפרק)

התורהולמה.יהודהלמטהאוריבןבצלאללכתובהיהמספיקהלא
?חּור-לסבועדהשושלתאתלצייןחייבתהייתה
המלאכהאללקרבוהואשבדיןהורה":"יקרכלי"המסביר

עלנפשומסראביואביחּורכייען.מזולתויותרהזאתהקדושה
."הלוחותשבירתשגרםהעגלמעשה
,לחשוביכוליםהיינואולי.מדהיםדברכאןלנומראההתורה
לאשחּורשיגידויהיוואולי.לשווארבהערבידיעלנהרגשחּור
משולהביםשהיורבהערב-לאנשי"דרשה"שנתןבכךנכוןפעל

יחוסואתהתורהמזכירהולכך.מחירבכלזהבעגללהםלעשות
ומת,נפשוומסרנכוןשפעללךלהראות.חּורלסבועדבצלאלשל
והאדריכלהאמןשהיהבצלאלהואשנכדוזכהובכך.קדושיםמות

.וכליוהמשכןלעשייתשקשורמהבכל,הראשי
עםהולךשהואמכךשמפסידאדםשאין,התורהלנומראהעוד
.דוגמאלשמששעליובמקוםשכןכל,מחירבכלה"הקב
ָאִביךָָָרצֹוןלֲַעשֹות..ַכנֵָמרַעזֱהוֵי":תימאבןיהודהשאומרכפי

ח"או)הטוריםבעלאשרבןיעקברבינוזאתומפרש."ֶשַבָשַמיִם

מפני,כנמרעזלהיותצריךשאדםהואגדולשכלל:('אסימן
.אדםמשוםיבושולא',הבעבודתעליוהמלעיגים

ַבי ֹום ִביִעיו  ְ הַהש   םִיְהיֶׁ כֶׁ ש  לָּ ת,ֹקדֶׁ ב ַ ב ָּ ש ַ ('בפסוקלהפרק)!'ַלהתֹוןש ַ

בכבודוהמלךיבואימיםשלשהבעודכימברקמהמלךקיבלאחדאדם
עדגדולההייתהההתרגשות.צהריםארוחתאתאצלולסעודובעצמו
.השולחןעלשיונחומהודריםוכליםצחורותמפותוקנההאישרץ.למאוד
ולהביאםשבשוקהמובחריםוהירקותהפירותאתלחפשבניואתשלח
מהטוביםבשריםסוגיכמהלהביאהקצבאלשלחרעייתואת.מחירבכל

הדגיםאתלמצואהנמלאלנסעלמחרת.קיימיםשרקוהמובחרים
.בחכתםעתהזההדייגיםשהעלווהיקריםהגדולים

כולם.פינהבכלניכרהבביתוהתכונה,המלךלהגעתאחדיוםעודנשאר
שהכינההבישוליםלכלפנוימקוםאיןבמטבח,להספיקוממהריםרצים
הכלהמלךשלהמשוערתההגעהלפניכשעה'הוברוך...הביתעקרת
מןמאדוהתרשםהגיעהמלך.להפליאמיוחדתבצורהערוךהיה

ומדברילמלךמהקרבההמשפחהכלנהנתה,ההגשהוצורתהמאכלים
.לארמונוללכתונפנהלמארחוהודהבסיום.שהרעיףוהברכההחכמה

תהיההתשובה?מהסעודהנהנהבעיקרמי:לרגעעצמנואתנשאלאם
אורזבמנתמסתפקיםהםיוםבכלשכן!המארחשלמשפחתו-ברורה

...אכלבקושיהמלךואילו.פשוטהבשרחתיכתעם
לכבודטורחיםשאנוטרחהכל.השבתסעודותלגביהדברהואוכן

וגם,בביתנוהמלךאתמארחיםגם.ומכופלכפולשכרנוהרי,השבת
.ָָאוכליםָָונהניםָמסעודתָמלכים

לאהעולםאומותשחכמיהדבריםאחד
לשימושהסיבהאתזה,להסבירמצליחים
שבעה.בעולםהנהוגימיםהשבעהבןבשבוע
חודשלחלקניתןלא!מובןלאדברזהימים

סיבוכיםיוצרזהואף,ימיםלשבעה
נראה.תקופותאושלימהשנהשלבחישובים

עשרהאוימיםחמישהלבחורצריךשהיה
יותרהיההכל,זוגיימיםמספרסתםאו,ימים
ממשיךכולוהעולםכלמהמשוםאך.נוח

.ימיםשבעהלפישלוהשבועאתלספור
!כמובןהעולםבבריאת?התחילהכלואיפה
,ימיםבששההעולםאתבראה"שהקבברגע
מרגע,השבתכיוםהשביעיהיוםאתלנוונתן
אתעצמועללקבלהמשיךהעולםכלכברזה

ובעוד.ברירהבליתימיםהשבעהשלההרכב
הוראותפיעלההולכתהמקוריתהיהדות
אתלשמורוממשיכה,העולםבוראשלהיצרן

שביתהשליוםקדושכיוםהשבתיום
להםלחפשלנסותהעמיםשארהחלו,ומנוחה

מאשראחרמנוחהיוםשיקבעובכךייחודיות
היוםאתלעצמהבחרההנצרותאז.היהודים
,(Sunday–השמשאלשלהיוםזהוכי)הראשון
לאחרשנה600-כשקמההאסלאםדתואילו
.בשבועהשישיהיוםאתלעצמהבוחרת,מכן

יתכןאיךהריכי!.חייבשלאכנראה?היגיון
היוםמגיעשלהםהמנוחהיוםשלאחר
שובלהתחילצריךהיההרי?בשבועהשביעי
..כאןאיןהגיון,שאמרנוכפיאבל...מאחד

שברגעזה,העולםאומותיודעיםשלאמה
הגשימוהם,השבתמיוםאחריוםבחרושהם

אנווכך!ה"הקבלנוהבטיחשאותהנבואה
נְַתּתֹוולֹא":שבתשלשחריתבתפילתאומרים

ַמלְֵכנּוִהנְַחלְּתֹווְלֹא,ָהֲאָרצֹותלְגֹויֵיֱאלֵֹקינּו'ה
יְִשְכנּולֹאִבְמנּוָחתֹוגַם,ֱאלִילִיםלְעֹוְבֵדי
לְֶזַרע,ְבַאֲהָבהנְַתּתֹויְִשָרֵאללְַעְמךִָָכי,ֲעֵרלִים
."ָבָחְרּתָָָבםֲאֶשריֲַעקֹב
שלהיאשהשבתלנוהבטיחכברה"הקב

כלבמהלךבעולםאומהושום,היהודים
חוץהזהליוםשותפהתהאלאההיסטוריה

אותהשקיבלהעם,הנבחרהעםישראלמעם
.העולםמבוראבמתנה

ה אכָּ ה ְמלָּ ש ֶׁ עָּ ֵ ִמים ת  ת יָּ ש ֶׁ תֹון ַלה, ש ֵ ב ָּ ת ש ַ ב ַ ש  ש ַ ם ֹקדֶׁ כֶׁ ה לָּ ִביִעי ִיְהיֶׁ ְ ַבי ֹום ַהש   ל ' ו  ֹעש ֶׁ כ ָּ ה ההָּ אכָּ תבֹו ְמלָּ (  'פרק לה פסוקים ב)! יו מָּ

ר  כֹל ֲאש ֶ ַמְרּת  ַלֲעׂשֹות ּכְ (        'דברים יז י) יֹורּוך  ְוש  

לטלטלמותר,זרועאורח"המהרלשיטתולכן.וזימרתן
רבינוכדעתנוקטיםאנושלהלכהאלא.בכלובצפוריםבשבת
וכפסק.בשבתחייםבעלשוםלטלטלשאסורשפסק,ש"הרא
.ל"הנערוךהשלחןמרן

אומריביעת"בשול"זצוקיוסףעובדיהרבינומרןוכתב
כדעתלהחמירנוקטיםאנושלהלכהשאף,חמישיחלק

,ָָהאםָמותרָלטלטלןָבשבת,ָצפוריםָהחיותָבתוךָכלוב
?ָָבכדיָלהעבירָאתָהכלובָממקוםָלמקוםָבמקוםָצורך

?בשבתמהאקוריוםוהאםָמותרָלהוציאָדגָמתָ
לטלטלשאסורמבואר(:קכחדף)שבתבמסכתבגמראהנה

כדיןודינם.('וכותוכי,דגים,כלב:כגון)עוףאוחיהבהמהבשבת
.לטלטלםשאסור,בשבתהמוקציםדבריםשאר
כתב,לטלטלםואסורבשבתמוקציםהםחייםשבעליהדברוטעם
מלאכהלשוםראוייםאינםהחייםשבעלימפנישהוא,ן"הררבינו
,(לכלוםראוייםאינם,"למידיחזולא)"בהםלעשותמהואין,בשבת
,עצמםמחמתבשבתהמוקציםועציםאבניםכדיןדינםהרי,ולפיכך
וכן.בשבתלטלטלםאסורהרי,בשבתשימושבהםשאיןשמכיון
.(שחסימן)יוסףבביתמבואר

שוםשאיןשמכיון,שבכלובצפוריםלגביהלכהלעניןהדיןוכן
.בכלובכשהןאפילולטלטלןאסור,בשבתהצפוריםבגוףשימוש

שפסקוכפי,צפוריםלטלטול,בהמהטלטולביןבדברחילוקואין
."בשבתועוףחיהבהמהלטלטלאסור":(לטסעיף)ערוךהשלחןמרן

יש(הראשוניםמרבותינואחד)זרועאורח"המהרשלדעתבאמתאולם
,בשבתמקולםנהניםאדםשבנימכיון,בשבתצפוריםבטלטוללהקל

שכן,אותםשיטלטלבמהאיסורחששאיןוגם,איסוראיןזוובהנאה
ומציוצןשלהןמהמראהנהניםורק,כללמלאכהבהםעושיםלא

ששייךבמקוםמקוםמכל,בשבתצפוריםלטלטלשאסור,ש"הרא
שהשמשבמקוםנמצאשהכלובוכגון,חייםבעליצעראיסורבזה

וצערלצפוריםסכנהויש,מאדקרבמקוםשהםאו,עליוקופחת
משםלקחתולהתירזרועאורח"המהרדעתעללסמוךיש,גדול
ראיותוהביא.צלבושישלמקוםלהעבירוהצפוריםכלובאת

.לדבריווסימוכין
אחדומת,גדולאינובתוכושהםהאקוריוםשאם,נויבדגיהדיןוכן

שבשרודגנמצאשבתוכםמכךהדגיםלשארסכנהויש,הדגים
פיעלאף,המתהדגאתבשבתלהוציאמותר,המיםבתוךמתקלקל

.שביארנוכמוחייםבעליצערמפניזהוכל.מוקצהשהוא
לטלטלגםאסורולכן.חייםבעליבשבתלטלטלאסור:ולסיכום

קופחתשהשמש,חייםבעליצערבמקוםאבל.בשבתצפוריםכלוב
להעבירמותר,כןמחמתלמותגםלעתיםויכולות,הצפוריםראשעל
.צלשםשישאחרלמקוםהכלובאת


