
ד"בס

v.hayom@gmail.com

w
w
w
.H
ay
om
.o
rg
.il

!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948ז"התשעשבט ' כב

ה מֹוַעִַאםְוַעתָּ םיְבֹקלִִַתְשְמעּושָּ תּוְשַמְרתֶּ אֶּ
ם,ְבִריִתי הִליִוְהִייתֶּ לְסֻגלָּ ַעִמיםִמכָּ לִליִכי,הָּ כָּ
ץ רֶּ אָּ ('הפסוקיטפרק)!הָּ

ּוְסֻגלַּת"כמו,חביבאוצר.העמיםמכלסגלה

ואבניםיקרכלי[:כגון],('חבקהלת)"ְמָלִכים

יקריםשהםמתוך]אותםגונזיםשהמלכיםטובות

משארסגולהלי[תהיו]אתםכך,[ביותרוחביבים

כיהואהחביבותטעםשמא]תאמרוולא.אומות

אחרים[עמים]ליואיןשלילבדכםאתם[רק

אתכםכשגאלתי'קניתי'אתכםרקכי]עמכם

שתהא[משליעמים]עודליישומה,[ממצרים

.נכרתחיבתכם

"ָהָאֶרץָכלִליִכי"[:ואומרהכתובמסייםלכך]
מיבכללבחוריכולוהייתי,הארץעמיכללי,כלומר]

ולא]לכלוםולפניבעיניהם[זאתעם]ו,[שארצה

י"עפ–כפשוטוי"רש).![בכםאלהסגולהלעםבחרתי

(י"דרשבמכילתא
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17:1018:0118:39א"ת

17:1018:0218:39חיפה

,  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

שעושהמהכלאתשומעמדייןכהןיתרו

להגיע,הכללעזובומחליטלישראלה”הקב

ל”חז.ישראללעםולהצטרףסינילמדבר

ששמעהשמועותכלשמתוךמסבירים(מכילתא)

עליושעשוהדברים,מצריםיציאתעליתרו

ומלחמתסוףיםקריעתזה,רושםהרבההכי

.עמלק

מאורעהיהסוףיםקריעתשלהמאורעואכן

במלחמתהניסיהניצחוןוגםביותרמופלא

לעזובליתרוגרםמהלהביןצריךאך.עמלק

,במדייןהרבורכושוהמפוארביתואת

בכדילמדברולהגיעמשפחתומכללהיפרד

?ישראללעםלהצטרף

שהואהעובדהבגללשזהנראהראשוןבמבט

בוראשעשההגדוליםהניסיםעלשמע

אמתשישהבין,סוףיםבקריעתהעולם

החליטואזישראלועםהתורהוהיאבעולם

שהיהמסתבראך.המנצחלצדלהצטרף

שהואהעובדהלאוזה,מיוחדמשהוביתרו

היוהריכי,סוףיםקריעתעלשמע”במקרה“

ברגעוידעוששמעואדםבניהרבהעוד

שמתוארכפי,סוףיםקריעתשהתרחש

שעברובעתישראלעםשלהנבואיתבשירה

ְמעּו“:היםאת יםשָׁ זּוןַעמִּ ְרגָׁ יליִּ ַחזחִּ ֹיְשֵביאָׁ

ת שֶׁ ז.ְפלָׁ ְבֲהלּואָׁ בֵאיֵלי,ֱאדֹוםַאּלּוֵפינִּ מֹואָׁ

ַעדיֹאֲחֵזמֹו ֹמגּו,רָׁ ַעןֹיְשֵביֹכלנָׁ פסוקיםטופרק)”ְכנָׁ

הניסיםכלעלששמעועמיםהרבההיו.(’טו-’יד

ולהגיעהכללעזובלהםגרםלאוזההגדולים

היהיתרואך.ישראללעםלהצטרףלמדבר

!ובא-שמעהוא,שונה

עםללכתפחדשלאאמתאישהואיתרו

יצטרךאםואפילוהסוףעדשלוהאמת

זאתרואים.מעמדאוכבודמכךלהפסיד

כשרבמצריםהיהשבאבתקופהלראשונה

”הסופיהפתרון“לדיוןשעלהבעת,פרעהשל

סנהדרין)הגמראשמביאהכפי,היהודיםלבעיית

פרעהשלנוראית]עצהבאותההיושלשה“:(.קו

ל“,שגזר ּלֹודַהֵבןכָׁ הַהיִּ יֻכהּוַהְיֹארָׁ :הןואלו[”ַתְשלִּ

לגזירהלהסכים]שיעץ,בלעם.ויתרואיוב,בלעם

נידון[מלהגיבונמנע]ששתק,איוב.נהרג[פרעהשל

חלקלהיותמוכןהיהולא]שברח,ויתרו.ביסורין

הגזיתבלשכתלישבבניובניזכו[הזאתמהגזירה

.ל”עכ.בירושלים

-ששתקאיוב,עצהאותהשבשלאנוורואים

בממשלתכשרתפקידועלשפחדמפניאולי

אך,פרעהכנגדמלהגיבפחדרקואוליפרעה

ולהתנגדהאמתאתלומרשפחדמפנינענש

ואילו.צריךשהיהלמרותהנוראיתלגזירה

שידעשלמרותמפני,גדוללשכרזכה-יתרו

מעמדוואתכיסאואתלהפסידהולךשהוא

לא,לחייוממשיתסכנהקיימתשהייתהואף

וקםמתוכושזעקהלאמתלהתנגדיכולהיה

.שולחןמאותו

ְדיָׁןיתרוברחמקרהאותולאחר מחששלמִּ

שלהכהןבתפקידשםלהיותוהתמנהלחייו

ְדיָׁן בעבודותשצברהרבהניסיוןבשל,מִּ

.במצריםהשונותהאלילים

מרפהלא,זרהלעבודהכהןבתור,אזגםאך

מעבודתועוברהאמתאחרמהחיפושיתרו

מהי“ולבדוקלבררבכדילשנייהאחתאלילים

ולאחר.(’אישריםמסילת)”בעולמוהאדםחובת

החל,ממשאיןהאליליםשבעבודותשראה

אתשבראזהישראלאלוקיאחרלחפש

עםבבעיהנתקלכאןאך.הארץואתהשמים

זהאתיפהבעייןקיבלושלא,מדייןתושבי

ציבורמכספינהנההיההיוםשעדשהכהן

שלהשוניםהפולחניםבקיוםאותםוהדריך

לחזורהחליטפתאום,הזרההעבודה

פרשהרבהמדרש)מהםאותומנדיםולכן.בתשובה

אפילוצאנואתלרעותמוכניםלאואף,(’לבא

שולחברירהובליתנשברלאיתרואך.בשכר

מדייןאנשי.צאנואתלרעותבנותיואת

להםנותניםולאיתרושללבנותיומתנכלים

הפעמיםשבאחתעד.הצאןאתלהשקות

אתשהיכהלאחר)ממצריםשבורחמשהמגיע

,הרועיםמידייתרובנותאתומציל(המצרי

ם“:הפסוקשאומרכפי הַויָׁקָׁ ןֹמשֶׁ עָׁ מיד)ַויֹושִּ

תַוַיְשְקְ(הרועים עלשומעיתרו.(’יזב)”צֹאנָׁםאֶׁ

ביותרונרעשבנותיואתשהצילהאיש

הבארשמימיבנותיולושמספרותבעת

ויצאזוהר)לבארשניגשברגעמשהלקראתעלו

אתמשניםמיםאםשיודעיתרו.(א”עג”קנ

גםכ”אחשהתרחשמה]אדםבןבשבילטבעם

כאןואולי,מיוחדמשהופהיש,[סוף-יםבקריעת

שהואלאחר.מחפששהואהאמתנמצאת

נחשףהוא,לביתולהיכנסלמשהקורא

ואמיתיתחדשהומציאותחדשותלידיעות

החזקהאמונתואתלבנותמתחילהואומשם

.העולםבבורא

בכדילמדברשהגיעיתרואתמשבחתהתורה

אישהואשיתרומפני,ישראללעםלהצטרף

משהושישויודעשומעשהואברגע.אמת

אתלהקריבמוכןהוא,האמתמןבושיש

שבהםההרגליםאתואףכבודואתרכושו

חלקלקחתבשבילהשניםבמשךנהג

.ולהצטרף

הזוהרלושקוראכפיאועולמינולצערנו

א"הקדוש ְלמָׁ אעָׁ ְקרָׁ מנסה,(השקרעולם)"ְדשִּ

.ה"הקבשלהאמתאתולהסתירלהעלים

אנשיםשישמראיםיוםשבכלומעשים

עליהםאך.מעיניהםנסתרתהאמתשכביכול

בַשְמנּו“:הנביאאומר זָׁ ר,ַמְחֵסנּוכָׁ קֶׁ ּוַבשֶׁ

ְרנּו ְסתָׁ .(’טוכחישעיה)”..נִּ

פעמיםספור-איןהאמתעםנפגשאדםכל

!להשתנותהיאהחכמהאך,חייובמהלך

תמידולחפשולשאוףמיתרוללמודעלינו

באמתפוגשיםשאנווברגע.האמתאחר

והקיבעוןמההרגליםלהרפותפשוט,הזאת

..המנצחלצדלעבורובכך,אליהולהתמסר

ןֹכֵהןִיְתרֹוַוִיְשַמע הֹחֵתןִמְדיָּ לֵאתֹמשֶּ רכָּ הֲאשֶּ שָּ הֱאלִֹקיםעָּ ֵאלְלֹמשֶּ ִכי,ַעמֹוּוְלִיְשרָּ
ת’ההֹוִציא ֵאלאֶּ ִיםִיְשרָּ ('אפסוקיחפרק).ִמִמְצרָּ

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

ֹנִכי יךַ 'האָּ רֱאלֹקֶּ ץֵמאֶַּהֹוֵצאִתיךַ ֲאשֶּ ִמְצַרִיםרֶּ
ִדיםִמֵבית ('בפסוקכפרק)!ֲעבָּ

י"פשוטאמרלא'המדועשואל"החייםאור"ה ֹנכִּ 'האָׁ

יָך ?מצריםיציאתאתבכלללהזכירצריךלמה."ֱאֹלקֶׁ

הוכחשומצריםיציאתבאמצעותכי,דע:ועונה

אמונהושלוםחסשיששקרהדובריםכל

המהאלהיםלאכיהמאורותהוכחשוכי.זולתו

.[החושךבמכת]מאורם'הבהחשיך

והפכםאותותבהםעשה'הכיהימיםהוכחשו

ותשרץ'הבהכותההארץהוכחשה.לדם

בהםשאיןחייםבעליהוכחשו.רעיםשרצים

'הבעשותאלוהותכלהוכחשו.חוזקובמזלם

.שפטיםבהם

הווהעלושולטהווהכלאדוןהוא'הכיהרי

ִיןעלוגוזרומכחידו כלעיניכאשר,ויהיהאַּ

.רואותישראל

י":במיליםישראללעםפונה'הולכן ֹנכִּ יָך'האָׁ ,ֱאֹלקֶׁ

ר יָךֲאשֶׁ ץהֹוֵצאתִּ רֶׁ םֵמאֶׁ ְצַריִּ גדולההכיההוכחהכי."מִּ

ששם,במצריםשהיוהניסיםזה"ֱאֹלֶקיָך'הָאֹנִכי"-ל

,הבריאהבכלשולטשהואהעולםלכלהוכיחה"הקב

.לעמולולהיותישראלבעםובחר

אור החיים הקדוש

זמני השבת



הפסקת חשמל בשבת

,בשכונתינוחשמלהפסקתהיתההאחרונהבשבת:שאלה

תוקנהמכןולאחר,חשמלאספקתהיתהלאשעותששובמשך

מהמאכליםלאכולמותרהאם,לעבודחזרהוהפלאטה,התקלה

?הפלאטהעלשמחוממים

שהטכנאיםבאופןמדובר,עליונשאליםשאנוזהבענין:תשובה

עודועשו,במכוניותנסעו,שבתביוםיצאוהחשמלחברתשל

,בשכונההחשמלזרםאתלהחזירמנתעל,מלאכותהרבה

.לעולםלואסורהתבשיל,בשבתשהמבשל,ידועהוההלכה

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

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

ה ָּ יהַעת  ַדְעת ִּ ייָּ דֹולכ ִּ ל’הגָּ כ ָּ יםמִּ ֱאלֹהִּ י.הָּ רבַ כ ִּ בָּ רד ָּ ֶׁ דו  ֲאש  םזָּ !ֲעֵליהֶׁ
('יאפסוקיחפרק)

ה“:ואומרישראלהצלתעלשמחיתרו יַעתָׁ ייַָׁדְעתִּ דֹולכִּ ל’הגָׁ כָׁ מִּ

ים ֱאֹלהִּ י.הָׁ רכִּ בָׁ רַבדָׁ דּוֲאשֶׁ םזָׁ שוםעלפסחשלאיתרו”!ֲעֵליהֶׁ

מכלמיוחדשיותרמשהוכאןשישמבין,קיימתשהיתהזרהעבודה

י“.עתהעדשהכירמה רכִּ בָׁ רַבדָׁ דּוֲאשֶׁ םזָׁ נענשולאמצרים!”ֲעֵליהֶׁ

,מידהכנגדמידהשנעשופעולותמתוךאלה,לנקמהרצוןמתוך

בוראכאןשישלהביןלושגורםמה.לישראלשהרעומהכנגד

מחשבתואתוגםועשהפעלאחדכלמהבדיוקשמבין,לעולם

י“:הפסוקשכותבכפי.העתבאותהרשעותוומדת ֵנהכִּ [ה”הקב]הִּ

יםיֹוֵצר רִּ יד,רּוחְַּובֹוֵראהָׁ םּוַמגִּ דָׁ חֹוַמהְלאָׁ .(’דעמוס)”שִּ

יד“שלהגדלותמהי:ל”חזושואלים םּוַמגִּ דָׁ חֹוַמהְלאָׁ שמשווים,”שִּ

ּלּו”שועונים?רוחובוראהריםליוצרזהאת הֲאפִּ יחָׁ ם,ַקּלָׁהשִּ דָׁ אָׁ שֶׁ

יחְַ םֵמשִּ ְשתֹועִּ יד,אִּ תִּ ֵתןעָׁ יהְָׁלִּ לֶׁ תעָׁ יןאֶׁ שלהגדלותכלומר.”ַהדִּ

מהעלאשתךעםששוחחתהקלהבשיחהלדעתהיאה”הקב

להיותיכולאז.שאמרתבדבריםכוונתךהיתהומהחשבת

כנגדבמידהאך,שאמרתלדבריםותאמיןתטעהשאשתך

בדיוקהאדםלבנימשלםוהוא,טעויותאיןה”הקבשלמידה

ר“ בָׁ רַבדָׁ דּוֲאשֶׁ םזָׁ ..”ֲעֵליהֶׁ

ֲענו   לַוי ַ םכָּ עָּ והָּ ֹאְמרו  ַיְחד ָּ ֹל:ַוי  ֶׁ כ  ררֲאש  ב ֶׁ ה'הד ִּ !ַנֲעש ֶׁ
('טפסוקיחפרק)

ולהגיעלהשתנותמתחילהואשממחרמבטיחאדםאםגם

.מבחניםבכמהלעמודצריךהואעדיין,תורהלשיעורי

אחדיום.עבודהלכליח"גמפתחאחד:דומההדברלמהמשל

."במחסןזה"-לואמרהוא.חשמלימסורוביקשמישהואליוהגיע

שלבביתשזהלינראה":לואמר.אליוחזר,מצאולאחיפש

לא...תראה":לואמר.מצאולאחיפש,אחדאותוהלך."השכן

"...הכנסתבביתשזהלינראה":ואמרח"הגמבעלחשב."מצאתי

זה":המשאיללואמר."מצאתילא"-לוואמרחזר.מצאולאהלך

טרטרתלמה":השואללואמר,משמצא..."השולחןעלאצלי

אותומשאילאני,יקרדברזהחשמלימסור":האישהשיב!"?אותי

?באמתצריךמיאדעאניאיך.באמתשצריךלמירק

מבקשאתהעדיין,אצליעוברשאתההזההטרטורכלאחריאם

אניולך-וצריךרוצהבאמתשאתההואברורסימן-למוצאו

...מבוקשואתלומסרכדיותוך!"אתן

?ללמודרוצהאתהבאמתאםיידעה"הקבאיך:הנמשלהואוכן

אתלךפותחהואמתעקשאתהאם.קשייםעליךמעריםהוא

...להביןמתחילאתהולפתעהחכמהמעיינות

ּבֹון  ִלים ּבֹאוּ ֶחש ְ ן יֹאְמרוּ ַהּמֹש ְ ('כזכאבמדבר )ַעל ּכֵׁ ר   ים ּתֹוְכחֹות מּוָסָֽ (' משלי ו כג) ֶדֶרְך ַחיִּ

אתשדוחהנפשפיקוחבגדרהואתיקניתלפעולההחשמל

ולא","בהםוחי"שנאמר,(.פה)יומאבמסכתשאמרוכמו,השבת

הםהריהחשמלחברתשלהטכנאיםולכן."בהםשימות

שהתחממוהמאכליםכלהלכך.נפשפיקוחבמצותעוסקים

וזו.באכילהומותרים,התחממובהיתר,מעשיהםמכחכךאחר

בספריוידובכתבל"זצרבינומרןשהשיבהאחרונההתשובה

רצוןיהי.ד"התשעבשנתהעולםמןשנפטרלפניהקדושים

.במהרההמתיםבתחייתלראותושנזכה

שבנידוןכתב(קפב'העב"פל)כהלכתהשבתשמירתבספרגם

לאנשיםוגם.מהתבשילליהנותלואסורשבתאחריאפילו,כלומר

א"הרמכתבוכבר.שבתמוצאיעדמהתבשילליהנותאסוראחרים

המאכלאתשבישלובמקרהרקשלא,(שיחסימןערוךשלחןהעלבהגהתו)

שאסור,השבתמלאכותשארבכלהדיןהואאלא,לאכלואסורבשבת

העץמןפירותקטףיהודיאם,ולכן.כללהשבתביוםמעשייתםליהנות

כלוכן.שבתלמוצאיעדהפירותמאותםלאכוללאחריםאסור,בשבת

בחילולהכרוךמעשהנעשההרי,שלפנינובמקרהוהנה.בזהכיוצא

שעלהתבשילהתבשל,שבתהחילולידיועל,החשמלתיקוןוהוא,שבת

הללומהמאכליםליהנותאסורלכאורהכןואם,והתחמםוחזר,הפלאטה

מקומותבכמהבזהדןל"זציוסףעובדיהרבינוומרן.שבתמוצאיעד

ידועוהדברשמאחר,כתב(קנחעמודו"חשבת)עובדיהחזוןובספרו,בספריו

האכזריםהמרצחיםוהמחבלים,מסביבעלינומקיפיםשהאויביםבזמנינו

בניםעלאםלהכותישראלבתיעלבמתקפהלפרוץלהזדמנותמצפים

ישראלוצבאהבטחוןמכוחותונבצרבעלטהשרויההעירוכאשר,ו"ח

זרםוהחזרת"נפשפיקוח"בגדרהואהדברהרי,כראויהמשמרעללעמוד

שישחוליםעירבכלשמצוייםמכיוןהחשמלמאורליהנותמותרשלנו

אפשראיוהרי,עבורםגםהחשמלאתמתקניםוהטכנאים,סכנהבהם

שעשוהמלאכהשכלכןאםנמצא.החוליםבעבוררקהחשמלאתלתקן

.ומכוחוהחשמלמאורליהנותומותר,באיסורהיתהלאהטכנאים

מכןולאחר,בשבתחשמלהפסקתשהתרחשהבמקרה,למעשהלכן

הפלאטהומחימוםהחשמלמאורליהנותמותר,החשמלאורחזר

.והתחממווחזרולגמריהצטננוהמאכליםאםאפילו,מכןלאחרשנעשה

.וספריםסופריםמפילמעשהכןוהוכיחבספרועודבזההאריךל"זצומרן

,החשמלחברתשלמפעילותהרצוןשבעיאנואיןכילצייןישאולם

פיעלהעניניםכלשםשיתנהלועדהדרךארוכהעודהרביםשבעונות

דורותהרבהכךשכל,ישראלשבארץכךעללהצטערישומאד.ההלכה

עלגדול'החילולנעשהכאןדוקא,בקדושהאליהלעלותישראלחשקו

רוחיערהיתברך'שהשנזכהרצוןויהי."לישראלהחשמלחברת"ידי

לעשותויזכו,עליהםוהאחראיםהחשמלחברתראשיעלממרוםטהרה

.המגןאלףבעדינותגןהשבתשמירתוזכות,ההלכהפיעלהכל


