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אור החיים הקדוש

זמני השבת

ֱחַזק ְרֹעהֵלבַוי ֶּ ַ חְולֹא,פ  ל ַ תש ִׁ ֵניאֶּ ָרֵאלב ְ ש ְ ריִׁ ֶּ ֲאש  ב ֶּ כ ַ ַיד’הרד ִׁ הב ְ ֵצא('להפסוקטפרק)!ֹמש ֶּ הַוי ֵ ֶּ םֹמש  ְרֹעהֵמעִׁ ַ תפ  ְפֹרש  ירָהעִׁ אֶּ פ ָ ַוי ִׁ יוכ ַ
ל לו  'האֶּ ְחד ְ ֹלֹותַוי ַ ָר ַהק  ָמָטרדְוַהב ָ ךְ לֹאו  ַ ת  נִׁ

('לגפסוקטפרק)ָאְרָצה

אתלהפסיקה"מהקבביקשרבינושמשהברגע
.נעצרהברד,מצריםעלהענקיהברדירידת
בדרכםשהיוברדשלגדולותטיפותאותןואף

ירדוולאהדרךבאמצעבשמיםנותרו,לארץ
שמות)רבהמדרשהכותב?ירדוהםומתי.לארץ

עַ בִּיֵמי:('יב ליְהֹושֻׁ יִּיםע  ר,ָהֱאמֹורִּ נֱֶׁאמ  ,ייהושע)שֶׁ

י":(יא יִּיםשל]ְבנָֻׁסםו יְהִּ ְפנֵי[ָהֱאמֹורִּ 'ו היְִּשָרֵאלמִּ
ְשלִּיךְַ םהִּ ןגְדֹלֹותֲאָבנִּיםֲעלֵיהֶׁ יִּםמִּ ָשמ  תּו.ה  ו יָמֻׁ
בִּים רר  ָבָרדְבַאְבנֵיֵמתּוֲאשֶׁ ר,ה  ְבנֵיָהְרגּוֵמֲאשֶׁ

ביְִּשָרֵאל ָחרֶׁ ואומרהמדרשממשיךאך..."בֶׁ
עלנפלבשמיםשנשארמהברדחלקשרק

ְשָאר,יהושועבזמןהאמוריים יןוְה  ידִּ לֵיֵרדֲעתִּ
(כנראה-'כבלחיחזקאל).ּוָמגֹוגגֹוגבִּיֵמי

!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו"התשעטבת ' כח

י םְוָלַקְחת ִׁ ְתכֶּ יאֶּ יְוָהיִׁ ְלָעםלִׁ םיתִׁ יםָלכֶּ ֵלאלֹקִׁ
ם ֶּ יַדְעת  יוִׁ יכ ִׁ ם'הֲאנִׁ יאַהמ  ֱאלֵֹקיכֶּ םֹוצִׁ ְתכֶּ אֶּ
ַחת ַ ת  ְבלֹותמִׁ םסִׁ ְצָריִׁ םיְוֵהֵבאתִׁ .מִׁ ְתכֶּ לאֶּ אֶּ
ץ ('ח-'זפסוקיםופרק)...ָהָארֶּ

במצריםישראללעםהבטיח'האיך,קשה
שכלראינוהרי,ישראללארץיגיעושכולם
זכוולאהמרגליםחטאלאחרמתומצריםיוצאי

:נאמרהקודםשבפסוקאלה?לארץלהיכנס
ם" ְעתֶׁ שהיהמיוכך."ֱאלֵֹקיכֶׁם'הֲאנִּיכִּיוִּיד 

,לארץלהיכנסזכה',האני-שגמורהבידיעה
שאינוהמרגליםחטאלאחרשהוכיחמיאך

.לארץזכהַבסוףַַלהיכנסַלאַ'ַַבהבוטחַַ

עמיכלאתסקרנהתמיד,קדםמימיעוד
.האדםשלהבחירהאפשרותעלהסוגיההעולם
להשפיעויכולבחירהבעלהואהאדםהאם

כההואהאלוקיםהאם?עתידועלבמעשיו
האדםשבנימהמעינינוזהשאיןעד,גדול

אתמכווןהאלוקיםרקשאוליאו?עושים
?בחירהיכולתלוואין,האדםשלמעשיו

שבוראכךעלהמחשבהשעצםעמיםהיו
ולכן.אותםהטרידהלמעשיהםלבשםהעולם
ומהרגע,ועצוםגדולשאלוקיםבעמדהנקטו
עםמתעסקלאכברהוא,העולםאתבראשהוא
שהלכוכאלהוהיו.ממנוהנחותיםברואיו
בוראשלברצונושהכלואמרוהשנילכיוון
י”עלהשפיעאפשרותשוםלאדםואין,העולם
תמידביהדותלעומתם.(מכתּובהכל)בחירתו

מושפע,הבאבעולםהאדםשלמצבושכלידעו
קיבלהואולכן.הזהבעולםמעשיופיעל

,לרעטובביןלבחורוביכולתובחירהאפשרות
שאומריםכמו.מצבונקבעלבחירתוובהתאם

”שמייםמיראתחוץ,שמיםבידיהכל“:ל”חז
האםנקבע,לעולםמגיעשאדםלפני.(:לגברכות)

באיזה.פחותאו,חכם.עניאו,עשיריהיההוא
הואהאםאך.תנאיםובאיזה,יגדלהואמשפחה

בבחירתורקאךתלויזה,רשעאוצדיקיהיה
שבוראיתכןאיך:השאלהונשאלת.מעשיו
,קדימההדורותבכליהיהמהשיודעהעולם

שבוראודאיהרי?אבחראנימהיודעלא
אז,רשעאוצדיקיהיהאניאםיודעהעולם
??”מכורמשחק“זהמה?פההבחירהאיפה

!סתירהשוםפהשאיןכמובןאך
ולפני.העתידאתלחזותיכולתלישישנניח
לקבלשרצהאחדאדםאליניגשימיםכמה

:לואמרתי.הזאתהיכולתאתלישישהוכחה
כלאת,דףעללךירשוםכרגעאני!בעיהאין“

,תאכלומה,תלבשמה.מחרשתעשההדברים
ועדמשנתךשתקוםמהרגע,תסתובבמיועם

דףעלהכלאתרשמתי.”בערבלישוןשתלך
הבטיחאדםשאותוולאחר,למעטפהוהכנסתי

למחרתעדשרשמתימהאתיקראשלאלי
הלךאדםאותו.המעטפהאתלונתתיבערב
המכתבאתשפתחברגעבערבולמחרת,לביתו
,לושרשמתימהבכלשצדקתילדעתנוכח

.קטןהכילפרטעדואפילו
האם!כן?העתידאתלחזותידעתיהאם

גםכך!שלאכמובן?בבחירהלוהתערבתי
,בבחירההאדםלבנימתערבלאהעולםבורא

.כולםהדורותכלמעשיאתהואשיודעלמרות
,לאדםבחירהשישהשתכנעלאשעדייןומי

אדםיראהשהואשברגעלונוכיחאנחנו
מתגוללברחובותשמושלךשיכוראומסומם
למה“:בטענותאליויבואישרהוא.בקיאו
הולךלאאתהלמה?לעצמךזאתעושהאתה

”?במשפחתךמתעללאתהלמה?לגמילה
,האלוהטענותאתכנגדויטעןשהואוברגע
?בטענותאליובאאתהמה:אנחנוגםנטען
.אותויצרהעולםבוראכך.בחירהלואיןהרי
להאשיםולא,כךעלאותולנחםצריךהיית

יבואגנבשאם,דעתברלכלברוראך…אותו
אדוניליסלח“:לשופטויאמר,השופטאל

אותויעיףהשופט”!נוצרתיכךאבל,השופט
,חייםבעללאהואהאדם.רחמיםללאלכלא
!במעשיולשלוטהואיכולולכן
מתנפלשהואלפנירגע,רעבלנמרתבואאם
,הנמראדוני“:לוותגידמסכנהזברהאיזועל

,רגעיםכמהלהמתיןבבקשהיכולאתההאם
רוב."המצלמהשלהעדשהאתלכווןרוצהאני

איןלנמר.ממךיתחילשהנמרהסיכויים
לאדברשום!אוכלהוארעבהואאם,בחירה
חושבלאהשמןהפילזוומסיבה.אותויעצור

לאאחדואףנבראוהםככה.בדיאטהלהתחיל
.אחרתלהתנהגעצמםאתלהכריחמהםמצפה

ולצפותלשכנעאנויכוליםכמובןהאדםאתאך
לצלםבהתאםויתנהג,מעשיואתשישפר

כלשלתפקידםמהוהרי.שבוהאלוקים
בכדיוטרחושעמלובהיסטוריההנביאים

?בתשובהלחזורישראללעםלגרום
התוכחותכלמהבשביל,בחירהליאיןאם

לאדםבחירהשישנהודאיאלה!.?וההפצרות
.הנבראיםכלמעליתרונווזהו

ביןכביכולסתירהשישנהרואיםאנובפרשתנו
הנהכי.’הרצוןלביןהאדםשלהבחירה
פרעהעלאותנוילמדומפורשיםפסוקים
יכולהיהולאהבחירהאפשרותממנושניטלה
כפי.לואפשר’שהעדישראלעםאתלשחרר
הו ֲאנִּי“:הפסוקשאומר ,פ ְרעֹהלֵבאֶׁתַאְקשֶׁ
י ְרֵביתִּ יאֶׁתוְהִּ יוְאֶׁתאֹתֹת  ץמֹוְפת  רֶׁ ְצָריִּםְבאֶׁ .”מִּ

?פרעהשלהבחירהנעלמההיכןכךאם
אך,לאדםבחירהשישנהלדעתאנוצריכים

טועיםשהרבהכמו”חופשיתבחירה“לאהיא
אז,”חופשית“היאהבחירהאם.בלשונם
.הפסדתילא-עשיתילא.הרווחתי-עשיתי

ובין,לרעטובביןבחירההיאביהדותהבחירה
!“חופשית“לאהיאהבחירה.לעונששכר
והרעבהתחלהמעצמולחטואשבחרפרעהולכן
הבחירהאיבודוהואעונשקיבל,ישראללעם

ואפשר“:ם”הרמבשכותבכפי.בהמשך
עד,רביםחטאיםאוגדולחטאאדםשיחטא

הפרעוןשיהא,האמתדייןלפניהדיןשיתן
ברצונושעשהאלוחטאיםעלהחוטאמזה

ואין.התשובהממנושמונעיןומדעתו
שימותכדימרשעולשוברשותלומניחין
.(’גותשובההלכות)”!שיעשהבחטאוויאבד
הואלאדםלהיותשיכולקשההכיהעונש

הרעפרעה!התשובהדלתותבפניושנסגרים
ממנושמנעבעונשונתחייבישראללעם

עלהעונשכלאתשיקבלעד,תשובהלעשות
היתההראשוניםמעשיועלבחירהאך,מעשיו

נענשהרעיםהראשוניםמעשיוובשל!היתהגם
הבחירהממנושנטלה,מכלהקשהבעונש
.התשובהדלתותאתבפניווסגרו
ָחדיֹוםשּוב“:ל”חזאומריםכךועל לְִּפנֵיאֶׁ

יָתָתךְַ כלבתשובהלחזורהאדםעל.(באבות)”מִּ
כי מגיעים ימים שבהם ,ַהוא בעל בחירהעוד 

.נסגרות הדלתות וכבר לא ניתן לבחור

,  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

,שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר, יוכבדבתויסי ברכה 'ג: כל חולי עמו ישראל ובכללםלרפואת ,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי 

מברכיןשבת 



מהו(.שב)בגמראשםדרשומקוםמכל,מפיותורהללמוד
כימפיהויבקשוותורהדעתישמרוכהןשפתיכי"שנאמר
תורהיבקשו'הלמלאךהרבדומהאם?"הואצבאות'המלאך
אתיהודהרבנידהולכן.מפיותורהיבקשואל,לאוואם,מפיו
,תורהממנוללמודכדילושצריכיםשאף,חכםתלמידאותו
שיצאוכיוון,מפיותורהילמדושלאיותרעדיףמקוםמכל
הרב:הלשוןבזופסקערוךהשלחןומרן.רעותשמועותעליו

וכלהואגדולשחכםפיעלאף,טובהבדרךהולךשאינו
.למוטבשיחזורעדממנולמדיןאין,לוצריכיםהעם

"הלכה יומית: "מתוך
-הרבַיעקבַששוןַ-

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

ים  ָפטִׁ ש ְ ם ב ִׁ ְצַריִׁ ץ מִׁ רֶּ ָרֵאל ֵמאֶּ ש ְ י ְבֵני יִׁ ת ַעמ ִׁ ְבֹאַתי אֶּ ת צִׁ י אֶּ יםְוהֹוֵצאתִׁ ֹדלִׁ ם כ ִׁ ְוָיְדעו  . ג ְ ְצַריִׁ י מִׁ (  ’ה-'פרק ז פסוקים ד).. 'הי ֲאנִׁ

כמה  שעבר  על , שיצאו עליו שמועות רעותחכם  תלמיד 
האם עדיין יש  , והלך אחר תאוות לבו, איסורים מן התורה

?חובה לכבדו
כשמונהלפנישחי,ה"הרמהמכונה)הלויאבולעפיאמאיררבינוכתב

שכל,(הקבלהפיעלגםספריםוחיבר,ן"הרמבשלחבירווהיה,שנהמאות
אלאנאמרולא,חכמיםתלמידיכבודלענייןשנאמרוהדינים
חכמיםתלמידיאבל,אלוקיםיראאמיתיחכםבתלמיד

כקליםאלוהרי,פניהםעלשמיםיראתואיןבמצוותהמזלזלים
מיכההנביאהתנבאועליהם,שמיםשםמחלליםוהם,שבציבור

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

ֵרא תַהי ָ ַבראֶּ ְרֹעהֵמַעְבֵדי’הד ְ ַ יס,פ  תֵהנִׁ תָדיוֲעבָ אֶּ ְקֵנהו  ְואֶּ למִׁ אֶּ
ים ת ִׁ ר.ַהב ָ ֶּ םלֹאַוֲאש  וֹ ש ָ ב  ללִׁ ַבראֶּ עֲ ,’הד ְ תֹזבַוי ַ תֲעָבָדיואֶּ ְואֶּ
ְקֵנהו   המִׁ דֶּ ָ ש   (’כא-’כפסוקיםטפרק).ב ַ

יֵָרא“)שמיםיראאדםלנוישאחדשמצד,אותנומלמדתהתורה אֶׁתה 

מקנהואתומכניס,הברדמכתלפנימשהלאזהרתשמקשיב(”השםְדב ר
,משהועבדו’המדברימתרגשממששלאאדםשניומצד,לבית

שאינוזהלאדםקוראתהתורהואיך.בשדהבחוץמקנהואתומשאיר
ר?שמיםירא םלֹאו ֲאשֶׁ !’הְדב ראֶׁללִּבֹושָׂ

שלאאדםנקרא,שמייםיראשאינואדםהתורהלשוןפישעלמוכח
!שמייםיראנקרא’הלדבריליבוששםואדם!לבשם

לושתהיהחייבאדם,(ספרושבתחילת”המחבראיגרת”ב)כותבהחינוךספר
שלילת,’בהאמונה]”התמידיותהמצוותשש”מאחתשזו,שמיםיראת

לא,תמידיחיובן”ש,[תתורולא,’היראת,’האהבת,’היחוד,זרהעבודה
.ל”עכ”ימיובכלרגעאפילוהאדםמעלייפסק
מקטןמעשיולכללבלשיםצריךאדם?שמיםליראתלהגיעניתןואיך
.עושיםשאנופעולהכלולאחרלפנילחשובזה,לבלשים.גדולועד
האם?מאתנודורשהעולםשבוראכפי”רק“באמתמתנהגיםאנוהאם
יתַָ“:הפסוקאתמקיימיםאנו יָָשרוְָעשִּ ודברים)”השםְבֵעינֵיוְה ּטֹובה 

?בעינינווישרשטובמהאתכלקודםעושיםאנושמהאו?(’יח
כךרק.דעתשיקולולהפעיללבלשיםמחויביםאנושלנופעולהבכל

!שמיםיראתשלהחיובאתנקיים

ֹון  ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ים ב  לִּ ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  (' כזכאבר במד)ַעל כ ֵׁ

ֱחַזק ְרֹעהֵלבַוי ֶּ ַ חְולֹאפ  ל ַ תש ִׁ ֵניאֶּ ָראֵ ב ְ ש ְ רליִׁ ֲאש ֶּ רכ ַ ב ֶּ ַיד'הד ִׁ המֹ ב ְ !ש ֶּ
('להפסוקטפרק)

ולא,שקיבלהגדולותהמכותלמרותהשתכנעלאשפרעהיתכןאיך
:משלפיעלזאתלהביןניתן?ישראלעםאתשלח

הנגרםהנזקמהושיסבירמרצההביאומאלכוהוללגמילהבמכון
המכוריםאתלהפחידהייתההמטרותאחת.ויסקישלמרובהמשתייה
.בניסוידבריואתפתחהמרצה...המרהלטיפהלחזורמהםולמנוע

שהביאתולעתהכניסהואהאלכוהולשגורםהנזקמהולהסבירכדי
שניותתוךהתפוררההתולעת.צלולויסקישלכוסלתוךעימו

המרצה,שובזאתלראותשביקשוהיו.הנוכחיםכללתדהמתספורות
פעמיםוכמהכמההניסויעלחזרעיניומולההצלחהשיאאתשראה
אותוהדהימההמרהלטיפההמתאוויםשלההתפעלותפעםובכל

יכולעכשיומכםמי":הנוכחיםאתהמרצהשאלהניסוילאחר.מחדש
אחדאף,באולםהשתררהדממה"?מהניסויהמסקנהמהילילומר

אומאלכוהולהגוףהרסשלבעובדהלהכיררצהלאמהנוכחים
...אלכוהוללשתותבעתידלויאפשרושלאמיליםלומרחלילה

מי":רםבקולאמרוהואלדברלואפשרהמרצה.הצביעאחדרק
...!"בבטןתולעיםלואיןויסקיששותה

הוכחהאיזומשנהלא,תאוותיואחרשביההולךאדם:ברורוהנמשל
אתלפרשדרךימצאהואתמיד,יראההואנסאיזהאויקבלהוא

.הנלוזהבדרכולהמשיךלושתאפשרבצורההדברים

ְמעּו",(גפרק) ֲעבִּיםיְִּשָרֵאלֵביתּוְקצִּינֵיי ֲעקֹבֵביתָראֵשיזֹאתנָאשִּ ֲמת  ה 
ְשָפט יְָשָרהָכלוְֵאתמִּ ֵקשּוה  הצִּיֹוןבִּגְל לְכֶׁםלֵָכן..יְע  וִּירּוָשל ִּםֵתָחֵרשָשדֶׁ
יִּין ְהיֶׁה(חורבותתל)עִּ ר,תִּ יִּתוְה  ב  רלְָבמֹותה  כלאיןש,מדבריוומבואר."יָע 

שפסקוכמו,'היראתבואיןאם,הרבשלהתורהלחכמתמשמעות
במצוותהמזלזלחכםתלמיד":הלשוןבזוערוךהשלחןמרןלהלכה

."שבציבורכקלהואהרי,שמיםיראתבוואין
שהיו,גדולחכםבתלמידמעשהמובא(.יז)קטןמועדבמסכתובגמרא
,רעותשמועותעליוויצאו,לתורתושבדורוחכמיםתלמידיצריכים
כדיהתלמידיםאותוצריכיםשהיוואף.כךעליהודהרבאותוונידה

פיעלואף.קטןמועדבמסכתהנזכריםהגמראמדברידבריוומקור
מכל,רעותשמועותעליושיצאוחכםנידהיהודהשרבבגמראשמבואר

מעלתרובמפני,כללפשוטאינושחוטאחכםתלמידנידויענייןמקום
דהיינו)שסרחדיןביתאבאובחכמהזקןחכםותלמיד,החכמיםתלמידי

נבטבןכירבעםעשהכןאםאלא,לעולםבפרהסיאאותומנדיןאין(חטא
חכםשתלמידשיתכןועוד.בביתךושבהכבדלואומריםאלא,וחביריו
עניניםאבל,עוונויסלחואז,שלימהבתשובהישובכךואחר,יחטא
גדולישיורוכפידברבכללנהוגויש,פרטיםופרטיבפרטיםמלאיםאלו

.העניןאמיתותעלשיעמדומובהקיםחכמיםתלמידי,התורה

עשראתהמתאר,מצריפפירוסשבהולנדליידןהמוזיאוןרכש1828בשנת
פפירוס"מכונהוהוא344הואהפפירוסשלהקטלוגימספרו.במצריםהמכות
Ipuwer)"איפוור Papyrus).בתחילה.לתרגמונסיונותמספרנעשו,שנחשףמאז

במחקרמקובלשהיהלמהשבהתאםמשום,מיוחדתחשיבותלוייחסולא
והואמצריםיציאתלפנישנהמאותלששמיקומונקבע,ימיםבאותםההיסטורי

וליקובסקיעמנואלפותחכך.ההיסטוריהבספרימיוחדאזכורבלאנגנז
בשדההגדולותהמהפכותאחתשלתיאורהאת(בתוהותקופות)בספרו

.העולמיתהקהלדעתואתהמקצועיתהמערכתאתשזעזע,הארכיאולוגיה
,מצריםאתשפקדוהחורבןההרסתיאורביןהרבהדמיוןעלעומדהואבהמשך

בכך.בתורהמצריםמכותשלהתיאורלבין,המצרי"איפוור"אותםשמתארכפי
להתאימוכדי,לעשותעליושהיהכל.מאלמוניותוהפפירוסאתהוציאהוא

שנה600-במאוחרלתאריךהפפירוסאתלייחסעליוהיה,התורהלסיפורי
:(קבריםוחופריבכוכביםחוזים)בספרוכותבהואוכך.היוםעדלושייחסוממה

בספריםכזהלאסוןכלשהואזכורמצאתילאואולםבכתוביםודרשתיחקרתי"
בשםלחכםבהתייחסותנתקלתיאשרעד,מצריםשלבהסטוריההעוסקים

ומצאתיוהמקוראחרחיפשתי.לדםהפךהנילוסשיםכךעלהמקונן,"איפוור"
בכתובעיון.1909בשנתהטקסטאתתרגםאשר,גרדנראלןמאתבמהדורה
אלה,טבעשואתשלמדויקתיאורזהשהיהבלבדזושלא,למסקנההביאני

.מצריםמכותשלמדויקתיאורהיהשהטקסט
אתשלחתיכאשר,מכןלאחרמעטותשניםכיעדהתיאוריםביןהדמיוןרבכה

וחוקרהבריטיפטולוג'האיגגרסטאנגון'גלפרופסורהמקביליםהטקסטים
כהעתקלונראההמצריהפפירוסמתוךהטקסטש,הלהליהשיב,יריחו
הרב עדי כהן" אנחנו לא לבד: "מתוך"!שמותמספר


