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אור החיים הקדוש

זמני השבת

ית ַהיָּ ֵהָאְספּו  ַאֲחרִּ ְקָרא ֶאְתֶכם ּבְ ר יִּ ֶ יָדה ָלֶכם ֵאת ֲאש  יםְוַאּגִּ ְראוּ (  'פרק מט פסוק א)! מִּ ייֹוֵסףֲאֵחיַוּיִּ יהֶ ֵמתּכִּ ('טופסוקנפרק)..םֲאבִּ

כִּייֹוֵסףֲאֵחיוַיְִּראּו"נכתבמהעלי"רששואל
?מתשהואראולאעכשיועדוכי?"ֲאבִּיֶהםֵמת
ארבעים)יוםשבעיםבמשךלווספדובכוהרי

האחיםרואיםשכעתאלה?(לבכיהושלשיםלחניטה
שלפטירתובעקבותיוסףאצלשמתרחששינוי

וכעת,שולחנועלאכלועכשיועד.אביהם
.בביתואחדכללאכולאותםשלח
יוסףעבראביהםאתמלקבורכשחזרו,ועוד
ברוךואמרובירך,בושהשליכוהוהבורעל

עדיין[האחים]אמרו!הזהבמקוםנסלישעשה
ירצהעכשיוואולי,לושעשינומהזוכרהוא

אך.(הטוריםבעל)המכירהדברעלבנולנקום
עד!אחיושלכבודםלשםזאתעשהיוסף

,השולחןבראששישבמכבדוהיהאביועכשיו
בראשלישבהואראוילאכברמשנפטרועתה
.אחיושלכבודםמפני

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

ְראוּ  ייֹוֵסףֲאֵחיַוּיִּ יהֶ ֵמתּכִּ לוּ ַוּיֹאְמרוּ ,םֲאבִּ
ְטֵמנוּ  ש ְ ביֹוֵסףיִּ יבְוָהש ֵ לֵאתנוּ לָ ָיש ִּ ָהָרָעהּכָ

ר ַמְלנוּ ֲאש ֶ ('טופסוקנפרק)ֹאתוֹ ּגָ

אחיכלומר.הלוואיהיא"לּו"המילהפרוש
עליוסףבנוויתנקםהלוואיאומריםיוסף

מבקשיםיוסףאחילמהתמוהונראה!המכירה
צרותשכל,עטרבןחייםרבימסביראך.זאת

שאחימכךנבעוהגלותוצרותמצריםשעבוד
מכירתשלהחטאאתעדייןתיקנולאיוסף

עלאותםומענישמצערהיהיוסףואם.אחיהם
אתמתקניםהיוהםצערםבעקבותאז,כך

הצורךואתהגלותצרותאתומבטליםהחטא
.מלכותהרוגיצדיקיעשרתבהריגת

לגלותיעקבביקש:לקישבןשמעון’ראמר
.שכינהממנוונסתלקה,הימיםקץלבניו
,פסולבמיטתיישושלוםחסשמא:אמר

יצחקואבי,ישמעאלממנושיצאכאברהם
,יְִּשָרֵאלְשַמע:בניולואמרו?עשוממנושיצא

אלאבליבךשאיןכשם.ֶאָחד’הֱאלֵֹקינּו’ה
שעהבאותה.אחדאלאבליבנואיןכך–אחד
ְכבֹודֵשםָברּוךְְ“:ואמראבינויעקבפתח

.(.נופסחים)”וֶָעדלְעֹולָםַמלְכותֹו
מדוע,פסולהיהלאיעקבבבניואם

כאשראבינומיעקבהשכינההסתלקה
?הקץאתלגלותביקש
שברגע:(.מטקנז)שמעוניילקוטהכותב

נגלהמיד,הקץלבניולגלותבקששיעקב
ולי,קוראאתהלבניך:לוואמרה”הקבעליו
יוְלֹא“:ישעיהאמרשכן?קוראאתהאי אֹתִּ

שואלכלומר.(’כבמגישעיה)”יֲַעקֹבָקָראתְָ
אתלגלותרוצהאתהלמה:יעקבאתה”הקב
!?כבודיעלחסלאואתה,לבניךהקץ

מחכמי–עראמהיצחקרבי)העקידהבעלמסביר

:יעקבכלפיה”הקבשלטענתואת,(ספרד
כי,כבודיעלחסהייתשלאלומררצה“

יקראושלאזהנזקימשך[הקץשל]זומידיעה
הקודמיםהדורותָפנַייבקשוולא,אותי

ויבקשו,[בתקופתםלאשזהיבינוכי,לגאולה]
סתםכןעל.הגאולהמןוכמתייאשיםלישב
ודורדורשבכלכדיהאחרוןהקץ’הוחתם

ויהיומלכםדודואת’הפניאתיבקשו
.ל”עכ.תמידישועתוקץמחכים

אתשנדערוצהה”הקבשאיןאנורואים
מנעואף,הגאולהיוםשלהמדויקהתאריך

.לבניוזאתלגלותשרצהאבינומיעקבזאת
במסכתבגמראל”חזגםנתנוזואזהרה

:נחמניברשמואלרביאמר:(:צז)סנהדרין
,כלומר.”קיציםמחשבישלרוחםתיפח“

לדעתכדישוניםחישוביםהעושיםאותם
וטעם!רוחםתיפח,צדקינומשיחיבואאמתי
אתומחשב,אדםמגיעכאשרכי,הדבר
בספרשנכתבמהלפיאו,הבנתולפי]הקץ

אצלליאושבכךגורםשהואהרי,[דניאל
המשיחיגיעלאהנה,שחושבים,העםהמון

.הקרובותבשנים
שלריבונולפניוידועגלויזאתלמרותאך

עלמאומהיידעלאישראלעםשאם,עולם
להובילשיכולדברגםזה,הגאולהזמן

42-כ)מרתוןריצתשרץלאדםמשל.לייאוש

עברכברמ”קכמהיידעלאואם(קילומטר
שיתייאשלהניחסביר,לונשארועודוכמה

במסלולדגליםלומפזריםולכן.הדרךבאמצע
עליודרךעודכמהיודעהואולפיהם,הריצה
לנונתןה”הקבגםוכך.הסיוםלקועדלעבור
בכדי,והחכמיםהנביאיםי”עדרךסימני

ונדע,בהנמצאיםשאנוהתקופהאתשנחוש
במהלךנמצאיםאנחנושלבבאיזה

היוםאתלגלותניתןלאאומנם.ההיסטוריה
!לדעתאנוחייביםרמזיםאך,המדויק

ימותשלזושלתקופהלנומגליםל”חז
ל”חזבפישנקרא(סוף)קץישנוהמשיח

עקב)המשיחשלהעקב,”דמשיחאעקבתא“

הסופיהחלק.(באדםהנמוךהחלק.סוףמסמל
שעליהתקופה.המשיחימותשלוהאחרון
ולא,ייתי“:(:צחסנהדרין)ל”חזאומרים
אראהשלאובלבד,המשיחשיבוא”!אחמיניה

?ולמה[תקופהבאותההצדיקיםאמרוכך]!אותו
לא”דמשיחאעקבתא“שלשהתקופהבגלל
…וכללכללפשוטהתהיה
:(:מט)סוטהמסכתבסוףהמשנהמתארתוכך
,[המשיחבואלפנירגע]משיחאבעקבותש

:יאמירויוקר,[תתרבההחוצפה]יסגאחוצפא
,מהכלשפעיש]ביוקרוהייןפריהתתןהגפן

ומלכות,[החודשאתגומריםלאאנשיםאך
פיעלהייתהשתמידההנהגה]למינותתהפך

ואין,[בתורהכופריםידיעלתאויש,התורהחכמי
.[מעשיועלאחדאףלהוכיחניתןלא]תוכחת

שמתאספיםמקוםכל]לזנותיהיהוועדבית

ואנשי,[פריצותשלמראותבויהיו,אנשיםשם
יחוננוולאלעירמעיריסובבוהגבול

עלרקלשמורבמדינהתפקידםכ”שבדהחיילים]

בתוךלעירמעירלהסתובביצטרכו,הגבולות

וחכמות,[מבפניםהםהאויביםכי,המדינה
לומדיאתכלליעריכולא]תסרחסופרים

לחזורשירצהמי]ימאסוחטאויראי,[התורה

תהאוהאמת,[מסביבתובקשייםיתקל,בתשובה
יגידאחדכל.עדריםעדריםתהאהאמת]נעדרת

אין]ילבינוזקניםפנינערים.[אצלושהאמת

קטניםמפנייעמדוזקנים.[לזקניםכבוד
בן,[לחייהםמחששנעריםלכבדיצטרכוזקנים]

בחמותהכלה,באמהקמהבת,אבמנוול
,[יתפוררוהמשפחהבתוךוהכבודהערכיםהמוסר]

אלימותמקרי]ביתואנשיאישאויבי

שכלבכמו]הכלבכפניהדורפני,[במשפחה

כך,הדרךאתיודעשאינולמרותהאדםלפנירץ

מתביישאינווהבן.[העםלפניירוצוהמנהיגים
ועל.[מאביהםבושהאפילואיןלנערים]מאביו

!שבשמיםאבינועל[רק]?להשעןלנוישמה
לנוישרמזיםאבל,לנואיןמדויקתאריךאז

אתרואיםאנובדורינוולראשונה.והרבה
.עינינולנגדממשמתממשיםכולםהסימנים

?לעשותעלינומהכןאם
הדברואין,הקיציןכלכלו“:הגמראמסכמת

למרות.”טוביםומעשיםבתשובהאלאתלוי
בסופותלויההגאולה,מתקיימיםשהסימנים

אחדכלשלטוביםומעשיםבתשובהדברשל
!ה"בעזבקרובשנזכה.מאיתנוואחד

,  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 



ר  ָֽ ים ּתֹוְכחֹות מּוס  ים (' משלי ו כג) ֶדֶרְך ַחיִּּ לִּ ן יֹאְמרוּ ַהּמֹש ְ (' כזכאבמדבר ) ַעל ּכֵּ

בקשלהשתמשרגיליםשהיו,בזמנםדוקאזהכלהנה.להסקהמיועד
לצורךלטלטלוורוצים,בהמהלמאכלמיועדשהקשבזמןאבל.להסקה
,צורךלשוםמיועדאינושהקשובזמן.בשבתמוקצההואאין,הבהמה

.ואבניםעציםשארכדין,גופומחמתמוקצההואהרי
סימןבסוף)ברורההמשנההגאוןכתב,הללוערוךהשלחןמרןדבריולאור

מכל.מקוםלשוםלטלטלואסור,בשבתארנקשהמוצאפיעלשאף,(רסו
אדםיבאשלאבכדי,מוצנעלמקום,ברגליואותולדחוףמותר,מקום
דבריעלבזהלחלוקכתבאישחזוןשהגאוןפיעלואף.ויקחנואחר

העיקר,ל"זצוקיוסףעובדיההרבמרןלדעת,מקוםמכל,ברורההמשנה
אפילו,בשבתאסוראינו,בגופושטלטול,ברורההמשנהכדעתלהלכה

ועוד,ל"זצאוירבךזלמןשלמהרביהגאוןפסקוכן.בכוונהכןכשעושה
.הפוסקיםמגדולי
לטלטלשאסור,קודמותבהלכותשהזכרנומהלגבי,למדנוהאמורלאור

דבראיזהבשבתלהוציאשחפץמיולפיכך.וכדומהקמחאריזתבשבת
אסורהרי,הדבראותואתשמסתירהקמחאריזתשםויש,מהמקפיא

,מקוםומכל."גופומחמתמוקצה"בגדרשהיאהקמחאריזתאתלהזיז
זהגםכי,מותרהדברהרי,המרפקבאמצעותהקמחאתלהזיזרוצהאם

.בשבתאסורשאינובגופוטלטולבכלל
,לכן.ברגליודחיפהידיעל,בשבתמוקצהלטלטלמותר:ולסיכום
למקוםברגליואותולדחוףלומותר,בשבתמעותשלארנקהמוצא
.לאיבודוילךאותוימצאלאאחרשאדםבכדי,מוצנע

"הלכה יומית: "מתוך

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

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

ָניו ַוּיֹאֶמר ְקָרא ַיֲעֹקב ֶאל ּבָ מִּ ֵהָאְספוּ : ַוּיִּ ית ַהּיָ ַאֲחרִּ ְקָרא ֶאְתֶכם ּבְ ר יִּ ֶ יָדה ָלֶכם ֵאת ֲאש  ( ’פרק מט פסוק א)! ים ְוַאּגִּ

יָראוּ ַאל:יֹוֵסףֲאֵלֶהםַוּיֹאֶמר י,ּתִּ ייםֱאלֹקִּ ֲהַתַחתּכִּ ם?ָאנִּ ְוַאּתֶ
ם ְבּתֶ ים,ָרָעהָעַליֲחש ַ ָבהּ ֱאלֹקִּ (’כ-'יטפסוקנפרק)..ְלֹטָבהֲחש ָ

יםֲהַתַחת:ספורנועובדיהרביכךעלכותב אניהאמנם?ָאנִּיֱאלֹקִּ
מאתושליחשהיהמיואעניש,גזרותיואחרדּוןָאש,תחתיודיין

.ל”עכ!ספקבליבזהשלוחיוהייתםאמנםכי?לעשותם

ההזדמנותתבואכעת,אביהםשמתשלאחרבטוחיםיוסףשלאחיו
ֲהַתַחת“,בתמיההלהםעונהיוסףאך.מכירתועללנקוםיוסףשל

ים אחרלאדםרעהלגרוםיוכלבמעשיושאדםיתכןאיך”?ָאנִּיֱאלֹקִּ
ולארעהעליחשבתםשאתםעובדההרי?יתברך’השלרצונולאאם

שעכשיוחושביםאתםאיךאז.לטובהעליחשבאלוקיםכי,הצלחתם
?במעשירעהלכםלגרוםיצליחאני

,רעלולעשותשיכולאדםשאיןהעובדהאתמקבלשאדםברגע
והמקריםהאדםשבנימביןהוא,ה”הקבשלרצונוזהואםאלה

לבואשייךלאולכן,ה”הקבשלשליחיורקאלו,שקוריםהרעים
עםהחשמלמחברתמכתבשקבללאדםמשל.בטענותאליהם
אל..להכותובכדיהמכתבאתשהביאהדווראחרורץ,ניתוקהתראת
ַהגָדֹולַהַסַערְבֶשלִּי“האםוראהבמעשיךפשפש!השליחאתתאשים

!מהשליחותפטרהחובאתשלם.(’יבאיונה)”ַהֶזה

לגלותיעקבביקש:לקישבןשמעון’רואמר
פסחים)שכינהממנוונסתלקה,הימיםקץלבניו

הזמןאתיודעיםאנואיןאומנםאז.(.נו
קיבלנורביםסימניםאך,הגאולהשלהמדויק

הגואללבואעתידשבההתקופהמאפייניעל
שבעלובתורהבנביאיםמפורשיםוהדברים

שחייבאומריםל”שחזמהתנאיםאחד.פה
עםשבוהתהליךזההמשיחבואלפנילקרות
:ם”הרמבשכותבכפי.בתשובהחוזרישראל

ישראלואיןהתשובהעלצווכולןהנביאיםכל
תורההבטיחהוכבר.בתשובהאלאנגאלין
גלותןבסוףתשובהלעשותישראלשסוף
ָעלֶיךְָיָבֹואּוכִּיוְָהיָה“:שנאמר,נגאליןהןומיד
יםָכל ֱאלֶֹקיךְָ’הַעדוְַשְבתְָ..ָהֵאלֶהַהְדָברִּ

ַאָתהַהיֹוםְמַצּוְךְָָאנֹכִּיֲאֶשרְככֹלְבקֹלֹווְָשַמְעתְָ
.(’אלדברים)”נְַפֶשךְָּוְבָכללְָבְבךְְָבָכלּוָבנֶיךְָ
עינינולנגדמתגשמיםהדבריםאתאנורואים
לאחרמחצבתולכורשבישראלעםואת

הגלותבסוףשנוצרניתוקשלקצרהתקופה
.ישראלבארץהחדשהההתאקלמותובמהלך

נֵה“:עמוסהנביאשאומרכפי יםהִּ יםיָמִּ ָבאִּ
יאלוקים’הנְֻאם ְשלְַחתִּ ָרָעבלֹא.ָבָאֶרץָרָעבוְהִּ

םכִּי,לַַמיִּםָצָמאוְלֹאלַלֶֶחם ְבֵריֵאתלְִּשמֹעְַאִּ דִּ
התשובהגללמרותאך.(’יבפסוקחפרק)”השם

מקורותוכמהבכמהל”חזכותביםהגדול
להיותהולכתלאהימיםאחריתשלשהתקופה

צרותמולתהיהההתמודדות.וכללכללקלה
שיחזורמיוגם,ומחוץמביתצרותגביעל

קשייםבפנייתמודד,ַבֱאֶמתויחזיקבתשובה
.ברוחניובעיקרהגשמיבמישורעצומים

רבי:(:זדףשמותבכרך)הקדושהזוהרכותבוכך
למיאוי,ואמר,ובכהידיואתזקףשמעון
שיהיהמישלחלקוואשרי,זמןבאותושיהיה
שכאשרמשום,[באמונה]ההואהזמןבאותו
.השכינהשהיאהאיילהאתלפקודה”הקביבא

אלוובכל,עמההעומדיםהםמייסתכל
אחדכלשלבמעשיםויסתכל,עמההנמצאים

,לישראליהיוצרותעלצרותוכמה…ואחד
שאותומשום,הזמןבאותושימצאמיאשרי

לאוריזכה,באמונהההואבזמןשיתקיים
ההואהזמןועל!המלךשמחתשלההוא
ים“:כתוב יםַהֶכֶסףֶאתכְִּצרֹףּוְצַרְפתִּ ּוְבַחנְתִּ
מוציאשהצורףכפי](’טיגזכריה)”ַהָזָהבֶאתכְִּבחֹן

עםיעשהה”הקבכך,המובחראתרקוהזהבמהכסף

מתעוררותהאלושהצרותאחר[(ש”ע)הנותרים
יחדיתייעצוומלכיהםהעמיםוכל.ישראלעל

וכולם,רעותגזירותכמהומעורריםעליהם
עלצרותותבאנהעליהםבאיםאחתבעצה
…הראשונהאתמשכחתוהאחרונה,צרות
,רביםעמיםעליוויקבצו,המשיחיתגלהואחר

יהיההמשיחומלךהעולםבכלמלחמותויעשה
יתעוררוהעולםמלכיוכלהעולםבכלנודע

וכמהמלחמהעמולעשותיחדלהתחבר
לחזוריתהפכו[שבתוכםרבערב]ישראלמפריצי

עלמלחמהלעשותעמהםויבואוהגוייםאל
.ל”עכ…המשיחמלך

תקופהלהיותהולכתלאזושנראהכפי
סוףלהיותעתידהזהלחושךאך,פשוטה

להמשיךהואמבחינתנוחשובהכיהדבר.טוב
כיהכחבכלחזקולהחזיקבתשובהלחזור
!קרובממשהואהסוף

על ידי דחיפה  , האם מותר לדחוף בשבת דבר מוקצה
האם יוכל  , מי שמצא בשבת ארנק, וכגון? ברגליו

?בכדי שלא יבא לידי הפסד, לדחפו ברגליו הצידה
כי.בשבתמוקצההואכסףשארנק,הדברנכוןהנה

,ואבניםעציםכגון,גופומחמתמוקצהבכללהן,המעות
ראוייםואינם,כלישאינםכיון,בשבתלטלטלםשאסור

אתנעתיק,דברינובראשיתועתה.בשבתמלאכהלכל
.דבריונסבירכךואחר,ערוךהשלחןמרןלשון
:הלשוןבזו(ח"סשיאסימן)ערוךהשלחןמרןכתב

,הילכך,מותרהאסורדברלצורךאפילו,בגופוטלטול"

שָכר ָ ש ּ ֶרםֲחֹמריִּ יןֹרֵבץּגָ םּבֵ ָתיִּ ּפְ ש ְ (’ידפסוקמטפרק)!ַהּמִּ

ב”הנציגר,בעירשהיתהדליקהעקב,מסויימתתקופהבמשך
כיצדאותוושאלואנשיםבאווהנה.הישיבהלאולםמתחתין’מוולוז

?דירתךמעלשלומדיםהבחוריםמאותשלהרעשכלעםמסתדראתה
:משלבהנציבענה?בלילהלישוןאוביוםלנוחמצליחאתהאיך

אלשלהםהחיטהשקיאתהביאורביםאנשים.טוחןגראחתבעיר
עד,הרחייםאבניביןהחיטהאתמכניסהיהוהטוחן.הקמחטחנת

אתומוכרלשקיםהקמחאתמכניסהיהואזלקמחהפכהשהחיטה
.לחמםאתלאפותכדיהקמחאתצריכיםשהיוהרביםלקוניםהקמח

.וילדיולאשתוובגדיםאוכללקנותכדיכסףוהרויחהתפרנסכך
אתישןהיהושםמיטתואתהניחהטחנהבתוך?טוחןאותוגרוהיכן
ורעשההמולהקולאתושמעהטחנהידעלאדםעברוהנה.שנתו

.האוזנייםאתומחרישיםהסובביםהגלגלים
ולהתקייםלעמודאתהיכולכיצד:בתמיהההטוחןאלהאישפנה

לוענה?כאןלנוחיכולאתהאיך?ישןאתהאיך?הטחנהברעש
’להומודהושמחמאושראני.למנוחתייפההואהזההרעש:הטוחן
שישסימןזהרועשתשהטחנהזמןכלשהרירועשתהטחנהכאשר

הטחנהכאשרזאתלעומתאך.יותרטובלישוןיכולאניכך.פרנסהלי
כלאנישהרילהרדםמצליחאיננימרעישיםאינםוהגלגליםדוממת
כל?אחיהכיצד?פרנסתיעםיהיהמה,לטחוןקמחאיןאם:דואגהזמן

…ברורהנמשל ו!ְְהקמחתלוייםְבטחנתְחייְ

:דבריוופירוש."בגופומנענעו,להסקהמוקצהדסתמו,המטהגבישעלקש
לצורךבקשלהשתמשרגיליםשהיומכיון,בשבתמוקצההואהרי,קש

הואכי,בשבתמוקצההואהריהקש,ולכן.ובישוללחימוםבאשהסקה
הקשגביעללנוחלשכבשבאמי,מקוםומכל.בשבתהאסורלדברמיועד

לדחוףלומותר,נוחהלאבצורהמונחהיהוהקש,(בזמנםרגיליםשהיוכפי)
נוחשיהיההמצעאתלהחליקבכדי,הגוףחלקיבשאראו,הקשאתברגליו
חלקיבשאר,כלומר,"בגופו"שטלטולמשום,הדברוטעם.גביועללשכב
,טלטולאיסורחכמיםגזרולאש.בשבתמוקצהלטלטולנחשבאינו,הגוף
ברגליואלא,בידיוכןעושהכשאינואבל,דוקאבידיוכשמטלטלאלא

.איסורבדבראין,בזהוכיוצא
שהואכיון,בשבתמוקצההוא"קש"שהשכתבנובמה,נצייןאגבובדרך

-ששוןְיעקבְהרבְ-


