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אור החיים הקדוש

זמני השבת

ר הֶאל’הַוְיַדב ֵּ אֹמרֹמש ֶ ר:ל ֵּ ב ֵּ נֵּיֶאלד ַ לב ְ ָראֵּ רו ָמהילִ ְוִיְקחו  ,ִיש ְ ת.ת ְ אֵּ למֵּ רִאיש  כ ָ ֲאש ֶ
ֶבנ ו   וֹ ִיד ְ ְקחו  ִלב  ָמִתיֶאתת ִ רו  ('אפסוקכאפרק)!ת ְ

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

מהיוידעהרגישישראלעםסיניהרבמעמד
בכלזולהרגשהלחזורוחפץ,אלוקיםקירבת
שהואלמשהאומרה”הקבכןועל.מחיר

,ִמְקָדׁשלִיוְָעׂשּו“:ישראללעםמבטיח
לישתעשוברגע.(’חכה)”ְבתֹוָכםוְָׁשַכנְִתי

,שציוויתימהפיעלכליוואתהמשכןאת
שובותרגישובתוכושכינתיאתישרהאני
ל”חזלנומגליםבנוסף.אלוקיםקרבתמהי

,ככללישראללעםרקנאמרלאזהשדבר
,בתוכומקוםשיפנהויהודייהודיכלאלה
,’להמקדשויבנה,שלוהאישיותבתוך
.יהודיאותועלשכינתואתישרהה”הקב
מקוםיבנהולאישקיעלאאדםאםאך

לאשהשכינהכמובן,שםלשרותלשכינה
.מאליהתגיע

:ל”חזאמרו(:כג)מכותמסכתבסוףבגמרא
,בסינילמשהלונאמרומצות(613)ג”תרי“

(248)ח”ורמ,החמהימותכנגד(365)ה”שס

613-לומעבר.ל”עכ”אדםשלאיבריוכנגד
,רביםופרטיםסעיפיםעודישנםהמצוות
ונראה.חומרותגםשחפץומי,הנהגותמבחר
..רבההיאהמעמסהשכביכולהיהודילאדם
רקקיבלוהגוייםלמה“:וישאלאדםיקום
הסתבכנואנוואילו,נחבנימצוות7את
!?“פלוס613עם

ִרִבי“:יוםבכלפעמיםכמהאנואומרים
ָברּוךְְַהָקדֹוׁשָרָצה:אֹוֵמרֲעַקְׁשיָאבֶּןֲחנַנְיָה
םִהְרָבהלְִפיָכךְְ,יְִׂשָרֵאלאֶּתלְַזּכֹותהּוא לָהֶּ

נֱֶּאַמר,ּוִמְצֹותתֹוָרה ,ִצְדקֹולְַמַעןָחֵפץ’הׁשֶּ
,כלומר.(’כאמבישעיה)”וְיְַאִדירתֹוָרהיַגְִדיל
מפני?ומצוותתורההרבהה”הקבלמה

בראש!ישראלאתלְַזּכֹותהואשחפץ
מצווהשכל,לדעתצריךאדםכלובראשונה

טובהגורםהוא,עושהשיהודיומצווה
בעולםשגםוודאי,הזהבעולםהן.לעצמו
.מעמסהלאהםהמצוות,כןואם.הבא
שיותרבכמהאותנולזכותרצהה”הקב

הרבההיוםבמהלךלנופיזרולכןמצוות
בעולםערכםאתיודעיםהיינושאםמצות
.רבשללכאחראחריהםמחפשיםהיינו,הזה
הואפותחבבוקרקםשהאדםמהרגעכבר

,השחרברכות,ידייםנטילת,אניבמודה
היוםבהמשךוכמובן.ותפילה,תפילין,טלית
כלוקיום,הנהניןברכות,וחסדצדקהעם

,שבתכמומצוותנשכחבל.באמונהעסקיו
כל.תורהתלמודוכמובן,חוליםביקור,חגים
לכךמעבר,מקייםשאדםומצווהמצווה
שיקבלורבבשכרשקואתממלאשהוא
בעולםעצמואתמקדשהוא,הבאבעולם
ואם.שכינהעליושתשרהלכךוגורם,הזה
יותרהרבהלנועוזרותשהמצוות,יוצאכך

שלשאלההכל.למעמסהלנוגורמותמאשר

רצונוהאם..הזהבעולםחפץהאדםמה
בעולם,העולםלבוראולהתקרבלהתקדש

להישארמעדיףשהואאו?הבאובעולםהזה
..חיותוחסרמנותק
,יְִׂשָרֵאלְבנֵיאֶּלַדֵבר“:למשהאומרה”הקב
לשוןלמהל”חזושואלים.”ְתרּוָמהלִיוְיְִקחּו
היההרי.”ְתרּוָמהלִיוְיְִקחּו“היאהפסוק
האדםהרי.”ְתרּוָמהלִיויתנו“להיכתבצריך
אלה..תרומהלקחתולא,תרומהלתתצריך

אתנותןשהאדםנכון,ל”חזשעונים
היאמזהשנובעתהתוצאהאבל,התרומה

לִיוְיְִקחּו“!תרומהלעצמולוקחהאדם-ש
שנעשיתהברכה!לקחתמלשון,”ְתרּוָמה
מתברךהנותןשהאדםהיאהצדקהממצוות
ִמַמהיֹוֵתר“:במדרששאמרוכפי!בעצמו
ַבַעל הַהַביִתׁשֶּ ָענִיִעםעֹוׂשֶּ ָענִי,הֶּ ההֶּ ִעםעֹוׂשֶּ
.(’לדפרשהרבהויקרא)ַהַביִתָבַעל
שלקחבאב,מעשהפיעלזאתלהביןוניתן
מגיעים.לשבתקניותלעשותהעירהבנואת
שתיםובידיהםמשםויוצאיםלמאפייההם

.מהתנוריצאוהרגעשבזהחמותחלותעשר
עלהמחזרעניאדםהםרואיםבדרכם
כלאתלהשיגבידועלהשלא,הפתחים
ומביטזוויתבקרןהואיושב.השבתצורכי
ורציםהאציםהאורחעובריעלבבושה
זאתראה.טובבכלעמוסיםלביתםבדרכם
אותושאל.בנועםיחדלעברווניגשהאב
ולאשתולענישאיןומשהבין,לשלומוהאב
חלותשתיבשמחהלוהעניק,לשבתחלות
אותוברכו,שקנועשרההשתיםמתוך

והמשיכושלוםושבתהצלחהבברכת
היודע“:אותוושאללבנוהאבפנה.בדרכם
!”חלותעשר“.?”לנונשארוחלותכמהאתה
?”בניבטוחאתההאם“.בבטחההבןהשיב
,ופרטהבןענה”כן“.בשניתהאבשאל

נתנו,חלותעשרהשתיםמהמאפייהקנינו“
לנושנשארושאומרמה,חלותשתילעני
,האמת“,לווענהלבנוהאבחייך…”עשר

זהאיך,אבא“..”חלותשתירקלנושנשארו
את“,הסבירוהאב..הבןנזעק”?יתכן

בסעודותנאכל,עמנויששכעתהחלות
מהםיישארלאהשבתמוצאיועד.השבת
לענישהבאנוחלותאותןאך.כלום

מצוותאתבהןקיימנו!לעדעמנונשארות
לזכותלאדםשנשמרת,החשובההצדקה
מה“,האבסיים”כןואם“.“עולמיםלעולמי
…”חלותשתירקזהלנונשארשבאמת

שאותןהמצוותאתרקזהלאדםשנשארמה
אסףשלתוכוהשקאתרק.הזהבעולםקיים

מעבר.למעלההואלוקחמצווהאחרמצווה
…כלוםנשארלאלכך

,   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

יתָ  יםֶאתְוָעש ִ ָרש ִ ש ְ ַהק ְ ןַלמ ִ יכ ָ יםֲעצֵּ ט ִ ש ִ
('טופסוקכופרק)ֹעְמִדים

הקרשים"-לדברסימן:רמז"יקרכלי"הונותן
אבינויעקב":למספרעולה,(1095)"למשכן

בגימטרייה](1095)"במצריםארזיםלהםנטע

אמרכיה"תתרצשניהםמספרכי.[ה"תתרצ
?העגלמעשהעלתתרצהבמה:ה"להקביעקב
!"שטיםבעצי:ה"הקבלווהשיב

עללכפר,שטיםעצי:(שם)במדרשמובאוכן
.'הלפנילכפרהלהםונרצההעגלמעשהשטות

ַֹהםַאְבנֵּי ִאיםְוַאְבנֵּיש  ןֹפדָלאֵּ ִמל ֻּ ֶ ('זכה).ְוַלֹחש 

מביאיםאדםשבנישברגעהחייםאורהמלמד
תרומהאיזוקובעהכספיהערךלא,תרומה
מאחרישעומדתהכוונהאלה,נחשבתיותר

שוהםאבנישהביאומהנשיאיםראייה.הנתינה
יותרגדולכספיערךבעלישהםמילואיםואבני
אותםציינההתורהאך,התרומותמשאר

מפני.משמםאותהורידהואף,באחרונה
שמצופהכפיבתחילהתרמוולאשהתמהמהו

אזורק,יתרמוהעםשכלחיכואלה,מהם
.תרומתםאתלהביאבטובםהואילו



."חיוב"בלשון(א"סרפהסימן)ערוךהשלחןמרןפסקוכן
בסמוךשחיוישראלחכמיהם,הגאונים)כתובהגאוניםובתשובות

אחארבוביניהם,שנהמאותוארבעכאלףלפני,התלמודחתימתלזמן

.ועוד,גאוןנטרונאיורבגאוןסעדיהרבינו,גאוןשריראורבמשבחא
רבינו,הראשוניםלתקופתבסמוךשחי,גאוןהאירבינו,אחרוןועד

חכםתלמיד,וששאלתם":(י"ורש,אלפסייצחקרבינו,חננאל
ואינו,(שלוהרגילהלימודבסדרלהמשיך)לימודוסדרלשנותשרוצה
?כןלעשותרשאיהאם,הציבורעםפרשיותיולהסדיררוצה

,בתלמודוחושקשהואפיעלשאף,חכמיםאמרוכך,תשובה
."הציבורעםפרשיותיומלהשליםיפשעאל

כךואחר,פעמיםשתיופסוקפסוקכללקרואישולכתחילה
,הפרשהכלקראאםמקוםומכל,פסוקאותושלהתרגוםאת

יצא,התרגוםכלאתקראכךואחר,שובוקראהחזרכךואחר
.חובתוידי

,ושבועשבועבכלהפרשהאתלקרואאדםחייב:ולסיכום
שניים,הפרשהכלאתלקרואחייבים,חכמיםתלמידיואפילו
.תרגוםואחדמקרא

"הלכה יומית: "מתוך
-הרבְיעקבְששוןְ-

ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (        'דברים יז י) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

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

שניים  "חובה מן הדין לקרוא בכל שבוע את הפרשה האם 
?  "מקרא ואחד תרגום

אדםישליםלעולם",אמרו,(.ח)ברכותבמסכתבגמרא
שכל,תרגוםואחדמקראשניים,הציבורעםפרשיותיו
".ושנותיוימיולומאריכין,הציבורעםפרשיותיוהמשלים

ועוד,פעמייםהפרשהאתשיקרא,"תרגוםואחדמקראשניים"ופירוש)

רביצוהוכן.(בחומשיםכנדפס,אונקלוסתרגוםאתאחתפעם
הציבורעםפרשיותיהםשישלימו,בניואתלויבןיהושע

ר  ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִּ רֶׁ (' משלי ו כג) דֶׁ

ָמהְוֹזאת רו  רַהת ְ ְקחו  ֲאש ֶ םת ִ ָ ִאת  תֶסףָוכֶ ָזָהב,מֵּ ְנֹחש ֶ (’גפסוקכהפרק)!ו 

ים לִּ ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ֹון: ַעל כ ֵׁ ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ (' כזכאדבר במ)! ב 

כסףזהב,צדקהנותנישלסוגים’גשישאמרול”שחזמהידוע
-תיבותראשי”כסף“.ריאבנותןההז-תיבותראשי”זהב“.ונחושת

.נותאומרשולהחתינתנ-תיבותראשי”נחשת“.ותחפכנהסשישכ
ונותןדולריםאלפיכמהלושישונזכרלמותשעומדחולהדהיינו
אלושללמעלתןזאתלדמותוניתן.נחושתבגדרזהלצדקהאותם

כוחםבעודבצעירותםחוזריםשהםככל.בתשובהלחזורשזוכים
גדולההיאתשובתםמעלתכך,בקרבםגואהעדייןויצרם,במותניהם

ָבאזֶּה?גְמּוָרהְתׁשּוָבהִהיאזֹוֵאי“:ם”הרמבשכותבכפי.יותר ׁשֶּ
ָעַברָדָברלְיָדֹו ְפָׁשרבֹוׁשֶּ ִמְפנֵיָעָׂשהוְלֹאּוֵפַרׁשלֲַעׂשֹותֹוְביָדֹווְאֶּ

.(’אבתשובההלכות)!ּכֹחְִַמִּכְׁשלֹוןוְלֹא,ִמיְִרָאהלֹא[אך]!ַהְתׁשּוָבה
נמנעהואוכאשראםשכרלויש,בניסיוןנמצאהאדםעודכלכלומר

,עבירהאותהאתלעשותהתאווהאתלואיןכבראםאך.מעבירה
שיעשההתשובה,פחתהשלוהעריותותאוותשהזקיןאדםלמשל

מאשרפחותהיותרהרבהשלההרמהאך,שלימהתשובהנחשבת
אֶּתּוְזכֹר“:המלךשלמהאמרכךועל.בשיאהנמצאתשתאוותוצעיר

יךְָ יךְִָביֵמיבֹוְראֶּ רַעד,ְבחּורֹתֶּ ָׁשנִיםוְִהגִיעּו,ָהָרָעהיְֵמייָבֹאּולֹאֲאׁשֶּ
ר םלִיֵאיןתֹאַמרֲאׁשֶּ בעודה”הקבאתזכור-.(’איבקהלת)”ֵחפֶּץָבהֶּ

,(’אדאבות)”יצרואתהכובשגיבור“להיותותתאמץ,ניסיוןלךיש
…חלשיםעלגיבורבבחינתרקתהיהששםלימיםתחכהואל

ר ב ֵּ נֵּיֶאלד ַ לב ְ ָראֵּ ָמהִליְוִיְקחו  ִיש ְ רו  ('בפסוקכהפרק)!ת ְ

טֹובלֶַּקחִּכי":הכתובשאמרזה:(אלגפרשה,שמות)רבהמדרשהכותב
"טובלקח"נקראתהתורה.('בדמשלי)"ַתֲעזֹבּוַאלתֹוָרִתילָכֶּםנַָתִתי
.שבעולםסחורהמכליותר
:דומההדברלמהמשלל"חזהביאוההבדלעללעמודמנתעל

בדיקנההאחד.מסחרלצורךהגדולהבעירלירידשנסעולשניים
.משובחיםצמרבבדיכספואתהשקיעוהשנייקריםמשי
אחדכשכלהבדיםעסקיעלושוחחוהסוחריםשנינפגשוחזרהבדרך

לפתע.בעבורהשהשיגהזולובמחירבטיבה,שקנהבסחורהמתפאר
ייתןהמשיבדיבעל.ביניהםהסחורותאתלהחליףרעיוןבמוחםעלה
.היוקרתייםהצמרבדיאתלוייתןבתמורהוהלה,לחברוסחורתואת

,משיוללאצמרעםנשארהמשישבעל,כןאםיוצא!ועשואמרו
...יקרמשיעםאבלהצמרללאנשארחברוואילו
אדםאלא,כןאיננה-הקדושההתורה:הואהנמשלהמדרשאומר
סדר"ממשנהלומד,אחרואדם"נזיקיןסדר"ממשנהלומדאחד
מהאתאותילמד:לחברוהאחדאומרשניהםנפגשיםכאשר,"מועד

מהםאחדשלכלנמצא.יודעשאנימהאתאותךאלמדואנישלמדת
סדר"מהמשנהאתוגם"נזיקיןסדר"מהמשנהאתגםלבסוףיש

!?מזהוגדולטובמקחהיש"מועד
."ַתֲעזֹבּוַאלתֹוָרִתילָכֶּםנַָתִתיטֹובלֶַקחִּכי":הכתובשאמרזהו

צוההואגםהקדוששרבינו,הביאוהירושלמיובשם.תרגוםואחדמקראשניים
.תרגוםואחדמקראשניים,הפרשהאתשבועבכלשיקראובניואת
וכאילו,ממשחיובבזהשאיןהכוונהאין',וכו"אדםישליםלעולם"שאמרוומה

שנייםלקרואאדםחייבהדיןמןבאמתכי,טובהעצהדרךעלהדבריםנאמרו
:לשונווזו(תפלהמהלכותג"פי)ם"הרמבשפסקוכמו,תרגוםואחדמקרא

שליחמפיושנהשנהבכלהתורהפרשיותכלקריאתשומעשאדםפיעלאף
שלפרשהאותהסדרשבועבכללעצמולקרותחייב,ושבתשבתבכלציבור
.תרגוםואחדמקראשנים,השבת


