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י הקדוש"רש

אור החיים הקדוש

זמני השבת

ה  ר ָעש ָ ל ֲאש ֶׁ ה ֵאת כ ָ ָין ֹחֵתן ֹמש ֶׁ דְׁ רֹו ֹכֵהן מִּ תְׁ ַמע יִּ ש ְׁ יםַוי ִּ וֹ לְׁ ֱאלֹקִּ ָרֵאל ַעמ  ש ְׁ יִּ לְׁ ה ו  י  , ֹמש ֶׁ כ ִּ
יא ה ם’ הֹוצִּ ָריִּ צְׁ מ ִּ ָרֵאל מִּ ש ְׁ ת יִּ (  'פסוק איחפרק ). אֶׁ

ה ָ ַעת  םוְׁ מֹועַ אִּ עו  ש ָ מְׁ ש ְׁ יב ְׁ ת ִּ םֹקלִּ ֶׁ ת  ַמרְׁ תאֶׁ ו ש ְׁ
י יתִּ רִּ ם,ב ְׁ יתֶׁ יִּ הְׁ יוִּ הלִּ ֻגל ָ כ ָ סְׁ יםלמִּ י,ָהַעמ ִּ יכ ִּ לִּ

ל ץכ ָ ('הפסוקיטפרק)!ָהָארֶׁ

[:כגון

וחביביםיקריםשהםמתוך

[תהיו][ביותר

[רקכיהואהחביבותטעםשמא]

אתכםרקכי][עמים]

[ממצריםאתכםכשגאלתי'קניתי'

[משליעמים]

,לומרכ][:ואומרהכתובמסייםלכך]

[שארצהמיבכללבחוריכולוהייתי,הארץעמיכללי

לעםבחרתיולא][זאתעם]

(י"דרשבמכילתאי"עפ–כפשוטוי"רש)![בכםאלהסגולה

!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו"התשעשבט ' כ

י יךָ 'הָאֹנכִּ רֱאלֹקֶׁ יךָ ֲאש ֶׁ ץמֵ הֹוֵצאתִּ רֶׁ םאֶׁ ַריִּ צְׁ מִּ
ית ב ֵ יםמִּ ('בפסוקכפרק)!ֲעָבדִּ

פשוטאמרלא'המדוע"החייםאור"לקשה
בכלללהזכירצריךלמה."ֱאלֶֹקיך ָ'הָאנִֹכי"

:ועונה-?מצריםיציאתאת

'הָאנִֹכי":במיליםישראללעםפונה'הולכן
כי."ִמְצַריִםֵמֶאֶרץהֹוֵצאִתיך ֲָאֶשר,ֱאלֶֹקיך ָ

זה"ֱאלֶֹקיך ָ'הָאנִֹכי"-לגדולההכיההוכחה
הוכיחה"הקבששם,במצריםשהיוהניסים

ובחר,הבריאהבכלשולטשהואהעולםלכל
.לעמולולהיותישראלבעם

שעושהמהכלאתשומעמדייןכהןיתרו
ולהגיעהכללעזובומחליט,לישראלה”הקב

ל”חז.ישראללעםולהצטרףסינילמדבר
השמועותכלשמתוךמסבירים(מכילתא)

שעשוהדברים,מצריםיציאתעליתרוששמע
סוףיםקריעתזה,רושםהרבההכיעליו

יםקריעתשלהמאורעואכן.עמלקומלחמת
הניצחוןוגםביותרמופלאמאורעהיהסוף

מהלהביןצריךאך.עמלקבמלחמתהניסי
ורכושוהמפוארביתואתלעזובליתרוגרם
ולהגיעמשפחתומכללהיפרד,במדייןהרב

?ישראללעםלהצטרףבכדילמדבר
שהואהעובדהבגללשזהנראהראשוןבמבט
העולםבוראשעשההגדוליםהניסיםעלשמע

והיאבעולםאמתשישהבין,סוףיםבקריעת
לצדלהצטרףהחליטואזישראלועםהתורה
משהוביתרושהיהמסתבראך.המנצח
שמע”במקרה“שהואהעובדהלאוזה,מיוחד

בניהרבהעודהיוהריכי,סוףיםקריעתעל
קריעתשהתרחשהברגעוידעוששמעואדם
עםשלהנבואיתבשירהשמתוארכפי,סוףים

ְמעּו“:היםאתשעברובעתישראל ַעִמיםש 
ַאּלּוֵפינְִבֲהלּוָאז.ְפל ֶשתיְֹשֵביָאַחזִחיליְִרג זּון
ַעדיֹאֲחֵזמֹומֹוָאבֵאילֵי,ֱאדֹום יְֹשֵביכֹלנ מֹגּו,ר 
עמיםהרבההיו.(’טו-’ידפסוקיםטופרק)”ְכנ ַען

גרםלאוזה,הגדוליםהניסיםכלעלששמעו
לעםלהצטרףלמדברולהגיעהכללעזובלהם

!ובא-שמעהוא,שונההיהיתרואך.ישראל
עםללכתפחדשלאאמתאישהואיתרו

יצטרךאםואפילו,הסוףעדשלוהאמת
זאתרואים.מעמדאוכבודמכךלהפסיד

שלכשרבמצריםהיהשבאבתקופהלראשונה
”הסופיהפתרון“לדיוןשעלהבעת,פרעה

הגמראשמביאהכפי,היהודיםלבעיית
נוראית]עצהבאותההיושלשה“:(.קוסנהדרין)

הַהיִּלֹודַהֵבןכ ל“,שגזרפרעהשל [”ַתְשלִיֻכהּוַהיְאֹר 

שיעץ,בלעם.ויתרואיוב,בלעם:הןואלו
ששתק,איוב.נהרג[פרעהשללגזירהלהסכים]
שברח,ויתרו.ביסוריןנידון[מלהגיבונמנע]
בניזכו[הזאתמהגזירהחלקלהיותמוכןהיהולא]

.ל”עכ.בירושליםהגזיתבלשכתלישבבניו

,ששתקאיוב,עצהאותהשבשלאנוורואים
בממשלתכשרתפקידועלשפחדמפניאולי
אך,פרעהכנגדמלהגיבפחדרקואולי,פרעה
ולהתנגדהאמתאתלומרשפחדמפנינענש

ואילו.צריךשהיהלמרותהנוראיתלגזירה
שידעשלמרותבגלל,גדוללשכרזכהיתרו

,מעמדוואתכיסאואתלהפסידהואשהולך
לא,לחייוממשיתסכנהקיימתשהייתהואף
וקםמתוכושזעקהלאמתלהתנגדיכולהיה

.שולחןמאותו
מחששלִמְדי ןיתרוברחמקרהאותולאחר
הכהן–בתפקידשםלהיותוהתמנה,לחייו

בעבודותשצברהרבהניסיוןבשל,ִמְדי ןשל
לאאזגםאך.במצריםהשונותהאלילים

ועובר,האמתאחרמהחיפושיתרומרפה
לבררבכדילשנייהאחתאליליםמעבודת
מסילת)”בעולמוהאדםחובתמהי“ולבדוק

האליליםשבעבודותשראהולאחר.(’אישרים
זהישראלאלוקיאחרלחפשהחל,ממשאין

נתקלכאןאך.והארץהשמיםאתשברא
בעייןקיבלושלא,מדייןתושביעםבבעיה

מכספינהנההיההיוםשעדשהכהןיפה
הפולחניםבקיוםאותםוהדריך,ציבור

להםחוזרפתאום,הזרההעבודהשלהשונים
רבהמדרש)מהםאותומנדיםולכן.בתשובה

צאנואתלרעותמוכניםלאואף,(’לבאפרשה
ברירהובליתנשברלאיתרואך.בשכראפילו
מדייןאנשי.צאנואתלרעותבנותיואתשולח

להםנותניםולאיתרושללבנותיומתנכלים
מגיעהפעמיםשבאחתעד.הצאןאתלהשקות

(המצריאתשהיכהלאחר)ממצריםשבורחמשה

כפי,הרועיםמידייתרובנותאתומציל
ם“:הפסוקשאומר ןמֶֹשהוַי ק  (הרועיםמיד)וַיֹוִשע 

האישעלשומעיתרו.(’יזב)”צֹאנ םֶאתוַיְַשקְָ
ברגעביותרונרעש,בנותיואתשהציל

לקראתעלוהבארשמימיבנותיולושמספרות
.(א”עג”קנויצאזוהר)לבארשניגשברגעמשה
טבעםאתמשניםמיםאםשיודעיתרו

בקריעתגםכ”אחשהתרחשמה]אדםבןבשביל

כאןואולי,מיוחדמשהופהיש,[סוף-ים
שהואלאחר.מחפששהואהאמתנמצאת
הואנחשף,לביתולהיכנסלמשהקורא

,ואמיתיתחדשהומציאותחדשותלידיעות
החזקהאמונתואתלבנותמתחילהואומשם
.העולםבבורא
בכדילמדברשהגיעיתרואתמשבחתהתורה

אישהואשיתרומפני,ישראללעםלהצטרף
משהושישויודעשומעשהואברגע.אמת
אתלהקריבמוכןהוא,האמתמןבושיש

נהגשבהםההרגליםאתואףכבודואתרכושו
.ולהצטרףחלקלקחתבשבילהשניםבמשך

הזוהרלושקוראכפיאועולמינולצערנו
א"הקדוש לְמ  אע  מנסה,(השקרעולם)"ְדִשְקר 
.ה"הקבשלהאמתאתולהסתירלהעלים
אנשיםשישמראיםיוםשבכלומעשים
עליהםאך.מעיניהםנסתרתהאמתשכביכול

ּוַבֶשֶקר,ַמְחֵסנּוכ ז בַשְמנּו“:הנביאאומר
ְרנּו .(’טוכחישעיה)”..נְִסת 

פעמיםספור-איןהאמתעםנפגשאדםכל
!להשתנותהיאהחכמהאך,חייובמהלך
תמידולחפשולשאוףמיתרוללמודעלינו
באמתפוגשיםשאנווברגע.האמתאחר

והקיבעוןמההרגליםלהרפותפשוט,הזאת
..המנצחלצדלעבורובכך,אליהולהתמסר

,   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



כניסתעללהכריזנהגו,א"תובבירושליםהקודשובעיר
כןשנהגוואומרים,השקיעהלפנידקותכארבעיםהשבת

כי,כןהדבראיןבאמתאולם.קדמוניותמשניםתקנהפיעל
האשכנזיםרבניהוראתפיעלשנתחדשמנהגהואזהמנהג

וכל,ועיקרכללבזהנהגולאהספרדיםאבל,בירושלים
היובירושליםאףאלא,כןנהגולאבירושליםהספרדיםגאוני

.החמהשקיעתלפניבערךדקותכעשריםנרותמדליקים
,ועיקרכללזהלמנהגמחוייביםאינםהספרדים,ולכן

קודםדקותכעשריםעדלשבתבהכנותלהמשיךורשאים
שעושים"צפירה"הפיעלכהעדשנהגמיוגם.השקיעה

פתחכמו)אחריהוהנגררותלההסמוכותובעריםבירושלים

כלכןושמחמת,ירושליםמבניסלומוןמשהיואלרביידיעלשהוקמה,תקוה

להכניסלהזהר(שמשביתהעירוכן,ירושליםמנהגיעלמיוסדיםמנהגיה
שכךשחשבמפני,השקיעהקודםדקותארבעיםהשבתאת

כעשריםנרותולהדליקמנהגולבטלרשאי,מחייבהדין
להכניסשאפשרכמהלהזהרישאולם.השקיעהלפנידקות
לשבתיכנסושלאמוקדמתחשיבהמתוך,בנחתהשבתאת

פיעלאף,לכן.כעסלידיכןגםלבאעלוליםובזה,בבהלה
מקוםמכל,השקיעהלפנידקותכעשריםהואההדלקהשזמן
שיכניסוהכדי,לשבתההכנותמצדנכוןהזמןלחשבנכון

.ומחלוקתכעסלידיחלילהיבואוולאבנחת
הוא,מקוםבכלוהנכוןהראויהנרותהדלקתזמן:לסיכוםו

לתכנןלהזהרישאולם.החמהשקיעתלפנידקותכעשרים
סמוךולחץכעסלידייבואושלאכך,לשבתההכנותאת

.החמהלשקיעת

"הלכה יומית: "מתוך
-הרבָיעקבָששוןָ-

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

זמןָהדלקתָנרותָשבת
כי,הפסוקיםממדרשרבותינולמדו(:פא)יומאבמסכתבגמרא

הדיןוהוא.הכפוריםביוםהקודשעלהחולמןלהוסיףיש
ובימי(חג)טוביוםבכלהקודשעלהחולמןלהוסיףשחייבים

משמעותהזוותוספת.ביציאתםוהןבכניסתםהן,שבת
ולהזהרשבתנרותלהדליקלהזהרשיש,מעשיתמבחינה
זמןקודםעוד,השבתביוםהאסורהמלאכהכלמעשיית
עלאף,ממשהחמהשקיעתעדלהמתיןואין,החמהשקיעת

שישייוםועדייןהשבתנכנסהלאעודהחמהשתשקעשעדפי

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

ה ָ יַעת  ת ִּ יָיַדעְׁ ל’הָגדֹולכ ִּ כ ָ יםמִּ י.ָהֱאלֹהִּ ָברבַ כ ִּ רד ָ םָזדו  ֲאש ֶׁ !ֲעֵליהֶׁ
(’יאפסוקיחפרק)

ה“:ואומרישראלהצלתעלשמחיתרו ִמכ ל’הג דֹולִכיי ַדְעִתיַעת 
ֱאלִֹהים ב רִכי.ה  עבודהשוםעלפסחשלאיתרו”!ֲעלֵיֶהםז דּוֲאֶשרַבד 

מהמכלמיוחדשיותרמשהוכאןשישמבין,קיימתשהיתהזרה
ב רִכי“.עתהעדשהכיר מתוךנענשולאמצרים!”ֲעלֵיֶהםז דּוֲאֶשרַבד 
מהכנגד,מידהכנגדמידהשנעשופעולותמתוךאלה,לנקמהרצון

שמבין,לעולםבוראכאןשישלהביןלושגורםמה.לישראלשהרעו
באותהרשעותוומדתמחשבתוואת,ועשהפעלאחדכלמהבדיוק
ִריםיֹוֵצר[ה”הקב]ִהנֵהִכי“:הפסוקשכותבכפי.העת ,רּוחַָּובֹוֵראה 
םּוַמגִיד .(’דעמוס)”ִשחֹוַמהלְָאד 

םּוַמגִיד“שלהגדלותמהי:ל”חזושואלים שמשווים,”ִשחֹוַמהלְָאד 
הֲאִפּלּו”שועונים?רוחובוראהריםליוצרזהאת ם,ַקּל הִשיח  ֶשָאד 

ִתיד,ִאְשתֹוִעםֵמִשיחַָ לֶיהָ לִֵתןע  שלהגדלותכלומר.”ַהִדיןֶאתע 
,חשבתמהעלאשתךעםששוחחתהקלהבשיחהלדעתהיאה”הקב
תטעהשאשתךלהיותיכולאז.שאמרתבדבריםכוונתךהיתהומה
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