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י הקדוש"רש

אור החיים הקדוש
ַצֲעָקתָ ְוֶאְרֶאהנ ָאֵאֲרָדה ָאהה  ַהכ ְ ׂשו  עָ ֵאַליַהב ָ
ָלה ('כאפסוקיחפרק).ֵאָדָעהלֹאְוִאםכ ָ

יתכןאיך,הקדושהחייםאורהשואל
מלאהרי,"וְֶאְרֶאהנָאֵאֲרָדה"אומרה"שהקב

,לפניוקטןכגרגירוהעולם,כבודוהארץכל
?ירידהשללשוןלומרפהשייךמה

מידתאתלאברהםפהמראהה"שהקב,ומתרץ
היהאדםאםהריכי.האדםבניעםהנהגתו
עלעוברוהיה,ודםבשרבמלךמזלזל
ואף,קשהלעונשהייתהדינואחת,מצוותו
שכןכל,ודםבשרבמלךכךואם.למיתה
נענשאנוואם.ה"הקבהמלכיםמלכיבמלך

ואוילנואוי,לנושמגיעכפימעשינועל
מידתואתה"הקבלנומראהלכן.לנפשנו
יורד,"נָאֵאֲרָדה"שאומר.אדםבניעםחסדו
ודן,להיותאמורהשהיתההדיןבמידתאני

.וברחמיםבחסדרמתכםלפיאתכם

זמני השבת

,בכולםועמדהשלוםעליואבינואברהםנתנסהניסיונותעשרה“:(’גה)באבותבמשנהנאמר
,אחד:מפרטמברטנורהעובדיהרביו.”השלוםעליואבינואברהםשלחיבתוכמהלהודיע

,רביעי.רעבויהי,שלישי.מארצךלךלך,שני.האשלכבשןנמרודשהשליכו,כשדיםאור
שהראהו,הבתריםביןמעמד,שישי.המלכיםמלחמת,חמישי.פרעהביתהאשהותוקח
האמהגרש,תשיעי.שרהאתויקחאבימלךוישלח,שמיני.המילה,שביעי.מלכיותשעבוד
ולאחר,ניסיונותבעשרהאבינואברהםאתמנסהה”הקב.העקידה,עשירי.בנהואתהזאת

יַעָתה“:לושמוסרהעולםמבוראהחותמתאתהואמקבל,בכולםעומדאבינושאברהם יַָדְעתִּ
יםיְֵראכִּי יראבאמתשאתהאנייודעהאחרוןהעקידהניסיוןלאחרעכשיו!”ַאָתהֱאלֹקִּ

ויסביר,הניסיונותשארעלאורשישפוךדבר,העקידהניסיוןאתלהביןאנווצריכים!שמים
.המבחניםבכלשעמדכךעלהחותמתאתמקבלאברהםדרךובאיזומדועלנו

אותימצווההעולםבוראאםהרי?לאברהםניסיוןהיהאכןהעקידהניסיוןמדוע,היאהשאלה
נְךֶָָאתנָאַקח“ יְדךֶָָאתבִּ יָהֶאֶרץֶאללְךָָוְלֶךְָ,יְִּצָחקֶאתָאַהְבתֲָָאֶשריְחִּ ַעללְעֹלָהָשםוְַהֲעלֵהּוַהמֹרִּ

יםַאַחד כלפיעלנתפסולאמאודקשהציווינשמעזהאומנם.(’בכב)”!ֵאלֶיךָָאַֹמרֲאֶשרֶהָהרִּ
??להתנגדיכולבכללאניהאם!אותיוציווהאליפנההעולםבוראאך,אנושיתמידהאמת
לא,בניחייואתחייליונתןהעולםאתשבראמיהרי…מתנגדואנירוצהלאשאנינאמרואם

אדאגלאאניואם??הפיקדוןאתמאתנוייטולוברצונוחיינואתלנוייתןשברצונוהואפשוט
..שלוהדרכיםאתהעולםלבוראיש,לעולהיעלהשבנילכך

שדיבאלויעקביצחקאברהםעלנגליתיפעמיםכמההרי!משתכחיןולאדאבדיןעלחבל“
אתהועכשיו,בתחלהשמךמהליאמרתואתה.,שמךמהליאמרוולאמדותיעלהרהרוולא

ַצלְתָָלֹאוְַהֵצלליאומר חוסרעללמשהבטענותבאה”הקב(.קיאקמאבבא)..”?ַעֶמךֶָָאתהִּ
אתלשטוחצורךוחשהגיוניתבצורהמסתדריםלאהדבריםאיךרואהמשה.התמימות
אמרה”שהקבממההפוךהולךשהכלרואהאברהםלעומתוואילו.העולםבוראמולספקותיו

אבינואברהםשלהגדולה.ה”הקבשלדיבורואחרמהרהרולאפיואתפוצהולא,בתחילהלו
הפקודהועתה.(’יבכא)”ָזַרעלְךָָיִָּקֵראְביְִּצָחקכִּי“לואומרה”הקבכןשלפנישברגעשאףהיא
יםַאַחדַעללְעֹלָהָשםַהֲעלֵהּו“היא מתבקשתשאוליהשאלהאתשואללאוהוא.(’בכב)”ֶהָהרִּ

אתהורסהואשלוהבןאתמקריבהואשאםלבטחהואיודע?!?יתכןזהאיך:[כמונולאנשים]
ועל!גדולהזאת..הרהוראיזהלואיןועדין,מפורסםבתשובהמחזירבתורשלוהמוניטיןכל
יַעָתה“שלהחותמתאתמקבלאבינואברהםכך יםיְֵראכִּייַָדְעתִּ .”!ַאָתהֱאלֹקִּ

שלנופה-שבעלהתורהשלהספרותכל.ולהתענייןלברר,שאלותלשאולמעודדתהיהדות
,שאלותבעזרתונושאנושאכללעומקשמבררתמהגמראהחל.ותשובותשאלותעלמבוססת

מחכההוא,שאלהשואלשאדםשברגעברורלכולם.אנוימינועדשנכתביםתים”בשווכלה
רצוןומתעוררקיים,מאבותינושקיבלנוהתורהשלהלימודבמנגנוןולכן.תשובהלקבל
.התשובותאתולהשיגלעומקלבררנוכלשכךבכדי,שאלותלשאול

מהםלשאולמתחיללא,נמרץטיפולבחדרהנמצאחולהשאדםשכמולדעתעלינוזאתאך
סכנהונשקפתבדחיפותלקבלםהואצריךכילפניושמגישיםותרופהתרופהכלשלהרכיבים

יבררכ”ואחהמצוותקיוםמבחינתעצמואתלהשליםובראשונהבראשצריךאדםכך,לחייו
בדבקותהמצווהאתלקייםעצמואתלעוררואף,ידיעותיואתלהעשירבכדיטעמםאת

חושבאדםלפעמיםאםוגם,המצווהטעםאתמביןאינואדםאםגםאז.טעמהאתלכשיבין
אנוצריכיםכזהבמקרה.במשפחתוכךשנהגוזוכרלאוהוא,”מוגזמת“היאששמעשההלכה
ֶברַכֲאֶשרַאְבָרםוַיֵלֶךְָ“,אבינומאברהםללמוד ,’הדבראתששומעיםברגע.(’דיא)”'הֵאלָיודִּ

ואתהמצוותשלעומקןאתללמודבכדיהאפשרויותכלאתלנוישמכןלאחר.ללכתמתחילים
('טזהחינוךספר)."הלבבותגםימשכו,המעשיםאחרי"ואז,טעמיהן

ַלחַאל ש ְ ַעשׂ ְוַאל,ַהנ ַַערֶאלָיְדךָ ת ִ ַ הלוֹ ת  ָ י.ְמאו מ  הכ ִ ָ יַעת  יָיַדְעת ִ הֱאלִֹקיםְיֵראכ ִ ָ י('יבכב)!ַאת  ַעד'הָעַצרָעצֹרכ ִ לב ְ ֲאִביֶמֶלךְ ֵביתלְ ֶרֶחםכ ָ
ַברַעל ָרהד ְ תׂשָ ֶ ('יחפסוקכפרקסוף)!ַאְבָרָהםֵאש 

ַקד'ַוה ָ ָרהֶאתפ  רׂשָ ֶ ֲאש  ('אכאפרק)!רָאמָ כ ַ

על('יזפסוקכפרק)התפללשאברהםמכיון
יכוליםהיושלאואנשיואבימלךרפואת
.קודםהתעברהששרההואזכה,להוליד

חברועלהמבקשכל"שאנורואיםוכך
אדם."תחילהנענהדברלאותוהואוצריך
לושישחברועליתפלל,מסויםלדברשצריך
שתמהריזכהכךידיועל,דברבאותוחיסרון
.בתחילהויענהתרופתו

,  רחלבת ל"זבת שבע ,  ל"זמלכהבתבלה בורנשטיין ,ל"זעיישהבתשושן רחל ,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,  ל"זרות בןליאור אלכסנדר ,  ל"זדוב ל בן "זמרדכי ,  מלכהבןל"זיהודהנתנאל ,  חנהבתל"זקרן כהן , יסמיןבתל"זתהל תקווה

,אליהו הכהן בן שרה, מאיר בן אליס' ר, יוכבדויסי ברכה בת 'ג: כל חולי עמו ישראל ובכללםלרפואת ,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי 

!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו"התשעחשון ' יח

ל"זנרקיס בן דוד שלום הכהן נ"לע

יצחקאתעוקדיםהאם,לאהואאברהםשלהניסיון,כלומר
אלה.ברירהכךכלאין,ציווההעולםבוראהרי!שלאאו

הציוויברגעהאם.הציוויאתעושיםדרךבאיזההואהניסיון
מביןשאניאו,שמעתישהרגעמהעללהרהרמתחילאני
.(.קיאקמהבבא)”ה”הקבשלמידותיואחרלהרהראין”ש

פרעהארמוןאלשנשלחלאחרה”הקבאלפונהרבינומשה
יּוֵמָאז?ְשלְַחָתנִּיֶזהלָָמהַהֶזהלָָעםֲהֵרעָֹתהלָָמה“:ואומר ָבאתִּ

ַצלְתָָלֹאוְַהֵצלַהֶזהלָָעםֵהַרע,בְִּשֶמךָָלְַדֵברַפְרעֹהֶאל ֶאתהִּ
שהואשמרגעלבשםמשה.הגיוניתטענה(’כגהשמות)”!ַעֶמךָָ
לעםרענהיהרק,פרעהשלהאישיהמטרידלהיותהפך

:ה"הקבכךעללועונה.באופקנראיתלאגאולהושום,ישראל



ר  ָֽ ים ּתֹוְכחֹות מּוס  (' משלי ו כג) ֶדֶרְך ַחיִּּ ּבֹון  ים ּבֹאוּ ֶחש ְ לִּ ן יֹאְמרוּ ַהּמֹש ְ (' כזכאבר במד) ַעל ּכֵּ

ָרהַלאֹדָניִיַחרָנאַאל-ַוי ֹאֶמר עַ ַאךְ ַוֲאַדב ְ ַ ןאו ַליםַהפ  ְצאו  ָ םִימ  ש ָ
ָרה ֹאֶמר?ֲעׂשָ ִחיתלֹא-ַוי  ֲעבו רַאש ְ ָרהב ַ ('לבפסוקיחפרק)!ָהֲעׂשָ

לאחר,סדוםתושביאתלהצילבבקשהה”הקבאלפונהאבינואברהם
יםְסדֹםוְַאנְֵשי“:עליהםמעידהשהתורה יםָרעִּ (’יגיג)!”ְמאֹד’לַהוְַחָטאִּ

ישבעודהעירכלאתלהשמידראוישלא’הכלפיטועןאברהם
אתמשחיתהיהלאהואשאכןלועונה’וה.צדיקים50לפחותבקרבה
.סדוםבעיראיןצדיקים50אפילואך,צדיקים50שםהיואםהעיר
עללהגןצדיקים45יספיקולאמה..אברהםממשיך,צדיקים45אולי
,תיחרבלאסדום,צדיקים45ישאםשאכןה”הקבלועונה?העירכל
..אברהםממשיך?40אולי.בנמצאאיןצדיקים45גםאך

!?לאמה.?!20לפחותישבטוחאך,קשהמאודהמצב,טוב?30אולי
לועונהכךעלגםאך.אברהםשואל?”ֲעָשָרהָשםיִָּמְצאּוןאּולַי“

שםאיןאך,תיחרבלאסדום,צדיקיםעשרהבסדוםיששאםה”הקב
אתעושיםשהיואנשיםעשרהשהיומספיק…צדיקיםעשרהאפילו
ַאנְֵשי“אך!נמנעהיהשלימהעירשלוהחורבןוההרס,הבורארצון
יםְסדֹם יםָרעִּ .מידותוללאמוסרללא”תרבות“,”ְמאֹד’לַהוְַחָטאִּ
שהיואנשיםמנייןעםרעועמבנה,בסדוםשםשהיהמצבלנונתאר

אתתראה“:ואומריםלרעהואישהםפוניםהיו,תורהולומדיםיושבים
עלולומדיםיושבים“”?לעבודהולכיםלאהםלמה“”.האלההבטלנים

אתלהםנבטל,לעבודלצאתלהםנגרוםבואו“.”המיסיםמשלםחשבון
אנשיהבינושלאמה..!"חלילהכמוהםעודיהיושלא,הילדיםקצבת
…!נחרבתהייתהלאסדום,כאלועשרהלהםהיושאם,זהסדום

וקובעיםשלומדיםאנשיםאותםאתולהוקירלהעריךאנוצריכים
מעםנפשועוגמתגזרותצרותהרבהנמנעיםבזכותםכי,לתורהעיתים
הזכותאתהיהלאלסדום.גדלהשלנווהזכות,נוסףאחדכל,ישראל
.שלנוהזכותעבורולעמולולהתאמץ,מכךללמודאנוצריכים,להינצל

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

יַוֲעמָֹרהְסדֹםַזֲעַקת'הַוי ֹאֶמר הכ ִ אתָ ,ָרב ָ יםְוַחט ָ !ְמֹאדָכְבָדהכ ִ
('כפסוקיחפרק)

מפניממונםעללשמורהייתהשמטרתםחוקיםהיו,סדוםלאנשי
העמיסאשרפשוטלאיכרמשלמביאהחייםהחפץ.וקבצניםאורחים

כאשר.הגדולהבעיראותהלמכורונסע,משדהובתבואהעגלתואת
התבואהאתלקנותשרצורביםנמצאומיד,לעירהאיכרהגיע

ממנוויקחוהקוניםאותוירמושמהחששהאיכראולם,המשובחת
תבואהלכםמלאו":לקוניםאמרכךמשום.תשלוםללאתבואהשקי

.כובעילתוךנחושתמטבעתטילומלאשקכלועל,כרצונכםבשקיכם
נדעוכך,הכובעבתוךישמטבעותכמהנספור,למלאתסיימוכאשר
למלאוהתחילוהקוניםהסכימו.."לילשלםעליכםשקיםכמהבעד

שלכובעולתוךמטבעהטילומלאשקכלוכנגד,העגלהמתוךשקיהם
,בניסיוןעמדלא,כובעובתוךנחושתמטבעותהאיכרראה.האיכר
...מטבעותכמהבגניבהלכיסווהכניס

כמההואגונבאמנם."חייםהחפץ"אמר!זהאיכרשוטהכמה
פחותבכובעימצאו,המטבעותאתיספרוכאשראולם..פרוטות
המטבעותלפי..ישלמוהקוניםלכךובהתאם.שקיםמאשרמטבעות
מפסיד,זהשוטהאיכרשגנבנחושתמטבעכלשעלנמצא.שבכובע

החפץסיים,נמשלההואוכך!שלםתבואהשקבעבורתשלוםהוא
הואחוסךאומנם,צדקהנותןואינוידואתהקופץאדם.חיים

...ורבעצוםמצוותשכרהואמפסידאולם,נחושתפרוטת

ַדְעּת   בֹת  ְוי  ֶבך  ַהיֹּום ַוֲהש ֵּ (' ים ד לטדבר) ֶאל ְלב 

בני ישמעאל  עתידיןדברים חמשה עשר : רבי ישמעאל אומר
(פרקי דרבי אליעזר פרק ל)!  לעשות בארץ באחרית הימים

אליעזררבי)אליעזרדרביפרקימהבאהקטע

עשרחמישהמפרט(עקיבארבישלרבו,הורקנוס-בן
ישמעאלשבניבזמןלהתרחששעתידיםדברים
:הימיםאחריתבתקופתישראלבארץיהיו

כליהםחבלים–בחבליםהארץימודו.1
ארץשלהחלוקהתוכניתעלמרמז.מדידה
.מטרכלעללבעלותיטענושהם,ישראל

ואשפתותצאןלמרבץהקברותביתיעשו.2
צאןלמרבץבארץקברותבתייהפכו–

בושנקברוהזיתיםבהרובעיקר,ואשפתות
זהכך.ושניראשוןביתמימיעודיהודים
.היוםואףהירדניםשלטוןבתקופתנראה

שברי–ההריםראשיעלומהןבהןומדדו.3
שמשוהזיתיםשבהרהקבריםשלהמצבות
גדרותלצורךשוניםלשימושיםהכאבלמרבה

.דרכיםולסלילת
מפסיקיםלאישמעאלבני–השקרוירבה.4

מעשיהםאתלהצדיקמנתעללעולםלשקר
.פוליטיתעצמםאתולקדם

,שלווהאמתאחדכל–האמתויגנז.5
(.צזסנהדרין–עדריםעדרים)נעדרתהתורהשלוהאמת

מבנישנציגיםבעת–מישראלחקוירחק.6
.בכנסתישבואפילוישמעאל

כצמרתולעתשניבישראלעונותותרבה.7
שני"שלבמצבעתבאותהיהיהישראלעם–

ביוםלהיותשצריךממההפוך"כצמרתולעת
.((ח"יא,ישעיהו)ילבינוכשלג)הכיפורים

י"עויוחלפו–והקולמוסהניירויקמל.8
להעביריוכלוובנקל.והמחשביםהתקשורת

.בעולםמקוםלכלשלהםהמרצחיםדתאת
המטבעותערךכל–מלכותסלעויפסל.9

.ישמעאלבנישלהנפטממחיריושפע
עריאתיבנו–החרבותהעריםויבנו.10

.ערביתעבודה–ישראל
.בארץהכבישיםיסללו–הדרכיםויפנו.11
בגינותיעבדו–ופרדסיםגינותויטעו.12

.ובפרדסים
–המקדשביתחומותפרצותויגדרו.13

.!(פהפוצהואין)הביתבהרועבודותיוהוואקף
הסלעכיפתבניית–בהיכלביתויבנו.14

היכן,ההיכלבמקוםבדיוק.השתיהאבןמעל
.הקודשיםקודשבעברשהיה

בסופןנשיאיםעליהםיעמדואחיםושני.15
.עדייןברורלא–

.דודבן(משיח)צמחיעמודובימיהן

מלחמותשלוש:אומרישמעאל’רהיהועוד
לעשותישמעאלבניעתידיןמהומהשל

שנאמר,הימיםבאחרית(בעולםכלומר)בארץ
פְּנֵיכִּי" פְּנֵי.נָָדדּוֲחָרבֹותמִּ (א)נְּטּוָשהֶחֶרבמִּ

פְּנֵי רּוָכהֶקֶשתּומִּ פְּנֵי(ב)דְּ ֶֹּבדּומִּ לְָּחָמהכ "(ג)מִּ
..מלחמותאלאֲחָרבֹותואין,(טו,א"כישעיה)

אלושלבאבדןויראהיצמחדודבןומשם
.ל"עכ..ישראללארץיבואומשם,ואלו

יותרלפנינכתבהזונבואהשלצייןיש
היולאישמעאלשבניבזמןשנהמאלפיים

אחדשאףודאי.מדברותנודדימקומץיותר
דומיננטייםיהיושהם,אזהדעתעלהעלהלא

בדיוקהסלעכיפתאתויבנו,הימיםבאחרית
לנושיבנואלוושהם,הקודשיםקודשבמקום

.במדינהוהכבישיםהבתיםכלאת
,(15)האחרוןהסימןגםבהםיתקיים'השבעזרת

ונזכה.אדמתנועלהזמניתזכותםותושלם
!בקרובצדקנומשיחאתלראות

שלחןמניחים,הקרובהבשבתבומתארחיםשאנוהמלוןבבית
גביעל"בברכה"נרותמדליקותהנשיםוכל,המלוןבמסדרון
?ההלכהפיעלנכוןזהמנהגהאם,השלחן
.הלכתיותבעיותשתימצדלדוןעלינו,שלפנינוהשאלהבדבר

,והשנייה?אחדבמקוםלהדליקרשאיותנשיםכמההאם,הראשונה
?שבתנרותהדלקתלעניןבכללמועילההמלוןבמסדרוןההדלקההאם

.הראשונההנרותבהדלקתחובהידיכולםיצאושהרי,זוהדלקה
שנהגושמה,ל"זצוקיוסףעובדיהרבינומרןשכתבבאמתאולם
מברכותהנשיםוכל,במסדרוןאחדשלחןשמעמידים,מלוןבבתי
שהרי,כהלכהנוהגיםאינםהדעותלכל,הנרותהדלקתעלשם

פניםכלעלאו),שבתשלהסעודהבמקוםהואההדלקהחיובעיקר

מברכותשהנשיםהאשכנזיםלמנהגאפילוולכן,(לשםהסמוךבמקום
דעתלפיכי,הקודמתבהלכההזכרנוכבר,הראשונההבעיהלגביוהנה
באהכבראם,כלומר."אורהתוספת"עללברךאיןערוךהשלחןמרן
לבוארשאיתאינהאחרתאשה,בביתנרותוהדליקהאחתאשה

ידיכולםיצאוהראשונהבהדלקהשהרי,אחריםנרות"בברכה"ולהדליק
תוספת"עללברךמותר,האשכנזיםלמנהגאבל.שבתנרותהדלקתחובת
אשהרשאית,דלוקיםרביםנרותשםיששכברפיעלאףולכן,"אורה
בודאי,הספרדיםשלמנהגכןאםונמצא.בברכהשםולהדליקולבואנוספת
עללברךאפשראי,אחדבמקוםמדליקותהנשיםשכלהמלוןשבבית

"הלכה יומית: "מתוך

,ועיקרכללחכמיםתקנתמתקיימתלאהמלוןבבית,"אורהתוספת"על
דומהזהוהרי.(רטועמודא"חשבתעובדיהחזון).כהלכהשלאנעשהזהומנהג
כי,נרותהדלקתחובתידייצאלאשבודאי,העירברחובשידליקלמי

רחבשהואהמלוןביתובמסדרון,הסעודהבמקוםבביתהואהחיובעיקר
.חכמיםתקנתכללמתקיימתלא,ידיים

שלחןגביעלנרותמדליקותהנשיםשכלמלוןבבתישנהגומה:ולסיכום
תדליקאחתאשהאלא.ההלכהפיעלנכוןהמנהגאין,במסדרוןאחד

.בהדלקתהחובהידיתצאנההנשיםוכל,הסעודהבמקום


