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זמני השבת

ה ָּ הְוַאת  ַצו ֶּ תת ְ ֵניאֶּ ֵאלב ְ רָּ יךָּ ְוִיְקחו  ִיש ְ ןֵאלֶּ מֶּ ֶּ ִתיתךְ זָּ ַזִיתש  אֹורכ ָּ ָּ ִמידֵנרְלַהֲעלֹתַלמ  ָּ !ת 
('כפסוקכזפרק)

ה ָּ הְוַאת  ַצו ֶּ תת ְ ֵניאֶּ רָּ ב ְ יךָּ ְוִיְקחו  ֵאלִיש ְ ֶּ ֵאלֶּ ןש  מֶּ
ךְ ַזִית ִתיתזָּ אֹורכ ָּ ָּ ִמידרנֵ ְלַהֲעלֹתַלמ  ָּ !ת 

('כפסוקכזפרק)

להצתהזקוקאדםשכל,המוסרבעליופרשו
אחתהצתהשצריךאחדיש.בהתחלההלבשל
דברשלבסופואך,הצתותכמהשצריךמיויש
עולההשלהבתשתהאלדאוגצריךאדם

ִמידֵאׁש".הפוגהוללאהפסקהללא,מאליה תָּ
וכפי.('ווויקרא)"ִתְכבֶּהלֹאַהִמְזֵבחַַַעלתּוַקד

:('דא)השיריםבשירהמלךשלמהשאומר
ְׁשֵכנִי" יךַָּ,מָּ לבקשצריךאדם!"נָּרּוצָּהַאֲחרֶּ

,והתלהבותסיועקצת,קטנהמשיכהה"מהקב
לרוץצריךכברהוא,מקבלשהואוברגע
,הראשונההמשיכהשלכוחותאותםעםבעצמו

.."מאליהעולההשלהבתשתהאעד"

!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו"התשע' באדר א' יא

הגליליתמחצורשרוןשמחה,(באדרה)ראשוןביום
ל"זאמדדייצחקלויהטובחברועםנפגש

האיוםהאוטובוסאסוןבנהרגאשרמיבנאל
ששהההאחרוןהאדםשהיה,שמחה.402בקו

לנסועאמורהיה,ל"זאמדדישלבחברתו
כשלפתע,402בקוברקלבנימירושליםאיתו
.נאבדשרוןשלהסלולרישמכשירגילו

יצחקלוי":הפתאומיהמפגשעלסיפרשמחה
מהאותושאלתי.כולוהיוםבמהלךאיתיהיה
הולךשהואאמרוהוא,בירושליםעושההוא

מדועאותושאלתי.בירושליםישיבהלחפש
לוישהרי,בירושליםדווקאלחפשהולךהוא

רוצהשהואסיפרהוא.ברקבבניישיבה
."בלימודחזקהיותרישיבה

יצחקלויאתללוותרצהכיוסיפרהמשיךהוא
.402בקואיתולנסועאמורוהיה,ברקלבני

ישיבהימצאשהואלהתפלללכותלנסענו"
הביתהאותוללוותביקשתי,כשסיימנו.טובה
."ברקבנילכיווןהאוטובוסלתחנתויצאנו
:חייואתשהצילהרגעעלסיפרשרון

ולכן,עלינמצאלאשלישהטלפוןגיליתי"
אםאותישאליצחקלוי.אותולחפשהלכתי

לילסייעיכוללאשהואכךעללומוחלאני
חברותאלושישמכיוון,הטלפוןאתלחפש

זוגכיסיפרשרון."ברקבבנילושמחכה
מה,"מקרה"בשלוהטלפוןאתמצאמאורס
מחברשמעתישעות4לאחר":חייואתשהציל

.נהרג,לאוטובוסשעלה,יצחקשלוישלי
יכולזהאיךהבנתילאהפלאפוןליכשנאבד

."קרהזהמדועהתבררכעת,להיות
אוטובמעשההיההאםשמחהאתכששאלנו

,המחרידההתאונהלפניעשהשהואמצווה
שניהיוהאחרוןשבתבערב":כיסיפרהוא

,מחילהמהםביקשתי.צדקהשביקשועניים
שנירקאלאכסףלישאיןלהםואמרתי

ואני,הבורקסיםאתביקשוהם.בורקסים
מיניבורא'יברכושהםבתנאיהסכמתי
.היהוכך,אמןאענהואני'מזונות

אניעכשיו,ממוותתצילצדקה:נאמרזהעל
הייתיאם":מסכםהואלסיום."זהאתמבין
,ל"זיצחקלויעםביחד402קועלעולה
כךעלליכואב.אניאףונהרגלידויושבהייתי

חושבאניזאתבכלאך.נפטרהצדיקשחברי
ההרוגלהיותאמורהייתיאני,ישמור'שה

."הלוויהעודלהיותאמורהוהייתה,הנוסף
יצחקלוי":מספרהואל"זיצחקלויחברועל

עינייםשמירתעםשמיםיראבחורהיההצדיק
לחפשהלךהוא.קדושבחורפשוט.חזקה

לישיבהמוזמןשהואידעולא,חזקהישיבה
."מעלהשל

אתסיפרהשמחהשלאמו,שרוןשושנה
ליוסיפרואליכשהתקשרו":תחושותיה
ללחץנכנסתי,הפלאפוןאתאיבדששמחה
,בירושליםנמצאששמחהידעתי.מטורף
.להירגעיכולתילאהביטחוניהמצבובגלל

,שמחהאתשיברכושליהילדיםמכלביקשתי
'כמזמוראתהפסקהללאלומרוהתחלתי
הרגשתי"."צרהביום'היענך":בתהילים

אמאשלתחושהמין,התאונהלפנימשהו
אתה"מהקבקיבלתי,לשםמודהאני.דואגת

,י"רשבבקברבמירוןהיינוהיום.שליהבן
בכדי'חיכלנשמת'אומרתאנייוםובכל

בכלאך,לנושהיההזההגדולהנסעללהודות
."ל"זיצחקלוישלמותועלכואביםאנוזאת

מכשיראתמצאהאשרהבחורה,אריאלה
במקרה":סיפרה,שרוןשמחהשלהסלולרי

לחזורכברצריכיםוהיינו,לירושליםהגענו
לתחנת.המרכזיתהתחנהלכיווןמהכותל

אליו1קוהגיעולכותלהסמוכההאוטובוס
לפתע.3קוגםובמקביל,לעלותאמוריםהיינו

פתאוםבנוסף.3לקולעלותהחלטנובמקרה
טלפוןראיתיולפתע,מקדימהלשבתהחלטנו

."האוטובוסבמושבנייד
להחזירמנתעלהבחורשלאמואלהתקשרנו"

ל"זיצחקלויוחברוהבחור.המכשיראת
כלשהיבחנותהמכשיראתשנשאירביקשו
אותולקחתיבואוהםוכך,המרכזיתבתחנה
שהואהעדפנו,נוחלנוהיהלאזה.מכןלאחר
."היהוכך,היינובומהמקוםאותולאסוףיבוא
התקשרשרוןבוהמרגשהרגעעלמספרתהיא

ניצלמכשירואתשאיבדכךשבזכותלהלבשר
התקשרבחוראותו":המחרידהמהתאונה

אמועםיחדהתאונהשלאחרבבוקראליי
עללעלותאמורהיהכיוסיפר,בהתרגשות

."התאונהאירעהבו402קו
הביןלאשהואאמרשרוןכיסיפרהאריאלה

באותודווקאומדוע,פתאוםלוקרהזהמדוע
הוא.הסלולרימכשירואתאיבדהואהיום

המכשיראתלאסוףנוחיותרלוהיהכיהוסיף
אוטובוסאתיפספסלאוכךהמרכזיתמהתחנה
כךעללאריאלההודהשרון.הדמים

,בעצמוהמכשיראתלאסוףשיבואשהתעקשה
מצוותבזכותכיאמרהאריאלה.ניצלהואוכך

אתוהדגישה,שרוןניצלאבדההשבת
עמדהשכנראההמצווהאתלקייםהשתוקקותה

בזכותגםפרטיתבהשגחהניצלהוא":לזכותו
מצאואנשיםהרבהבעבר.אבדההשבתמצווה
ופעםזהותתעודתאחתפעם,שליחפצים
במצווהלזכותגםרציתיאניגם.ארנקאחרת
."הזוהיקרה

ה":למשהה''הקבאמר ַצוֶּהוְַאתָּ מקוםשבכל,('זזרבהבמדבר)ל"חזואומרים.תדברואתהולא"תְּ
מוסיףיוחאיבןשמעוןרבי.בדברשצריךהזריזותעלדגשפהיש,ציוויבלשוןדיברהשהתורה
.(כספיערךעלויתור)כיסחסרון[בושישבדבר]אלא,מקוםבכל[וזריזות]צוויאין"ש:ואומר
ֵאלְבנֵיאֶּתַצו":שנאמר ןֵאלֶּיךַָּוְיְִקחּויְִשרָּ מֶּ ךְַַזיִתׁשֶּ אֹורכִָּתיתזָּ ִמידנֵרלְַהֲעלֹתלַמָּ .(כדויקרא)"תָּ

,לאחרמרכושךלתתצריךשאתהבמקוםבמיוחדהזריזותמידתחשובהכמהלדעתנוכחנוהנה
ה":למשהה''הקבאמרולכן .ובזריזותלצדקהכסףלהוציאלאדםבמיוחדקשהכי"!ְתַצּוֶּהוְַאתָּ

,   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

כלי יקר

הדלקת  
נרות

צאת  
השבת

רבינו 
תם

17:1418:0518:44ם-י

17:1118:0218:40א"ת

17:1118:0318:40חיפה



שמברךלמיהדיןוכן.יוסףברכיבספרוא"החידמרןכתבוכן
ארבעבתוךשעובריםחכםתלמידאוזקןורואה,המזוןברכת

המזוןברכתשדיןפיעלאף),לכבודםמפניהםלקוםשצריך,אמותיו

לענותאסורהמזוןשבברכת,שלוםשאלתלענייןעשרהשמונהתפילתכדין

,שמעבקריאתכןשאיןמה,שלוםלושנתןומכובדחשובלאדםאפילו"שלום"
בשתיקהקימהשהרי,המזוןברכתבאמצעאפילוזקןבפנילקוםישמקוםמכל

.(להפסקנחשבתאינה
:הלשוןבזול"זצזוננפלדחייםיוסףרביהגאוןבזהנשאלוכן

קימהמצותלקייםלוישהאם,וברכותיהשמעבקריאתהעוסק
"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

,רבובפנילתלמידכבודחולקיםאיןש,בידינוישהלכה
הואוהאחד,חכמיםתלמידישנילפנינונמצאיםשאםדהיינו

בודאיאולם).רבובפנילתלמידכבודחולקיםאין,האחרשלרבו

הרבאםאבל.(לביזיוןשגורםבאופןכבודממנולמנועאולבזותושאסור
.רבובפנילתלמידכבודחולקים,תלמידואתמכבדבעצמו
שאםנראה,יתברךלהשםכבודחולקאדםכאשר,לזהובדומה
,ולמשל.לרבוכבודלחלוקעליו,לפניורבוהזדמןשעהבאותה

או,וברכותיהשמעבקריאתועוסקהכנסתבביתשיושבמי
לפניושעובריםבעתקומתומלאלעמודחייב,דזמרהבפסוקי

ר  ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִּ רֶׁ ים(' משלי ו כג) דֶׁ לִּ ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ֹון: ַעל כ ֵׁ ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ (' כזכאדבר במ)! ב 

 ָּ ַקְחת  תְולָּ יאֶּ ֵ ת  ַֹהםַאְבֵניש ְ ָּ ,ש  ְחת  ַ ִפת  םעֲ ו  מֹותֵליהֶּ ֵניש ְ ֵאלב ְ רָּ !ִיש ְ
(’טפסוקכחפרק)

,השמימהועלהשנפטראדםעלמספר,(וצאטולייםחשהמביר)ל”הרמח
יהודילהיות“:האישאמר”?בינךאתחינכתאיך“:אותושאלוושם
אותושלחתלאומדוע“:אותושאלו”כפיומיגיעולהתפרנסטוב

רבים?חכמיםתלמידיחסריםכלום“:ענה?”תורהללמודלישיבה
”?ישמה!לפרנסתוירוויחוהוא,הלומדים

שישיםשיש,לךדע!גרמתלמה,עשיתמהיודעאינך“:לואמרו
שישנםנכון!ודרכהוהבנתהמישראלנפשכל.לתורהפרושיםריבוא
שלבדרכוללמודיכוללאמהםאחדאףאך,חכמיםתלמידיהרבה
לבעלאותוהפכת,אבודהכלעכשיו!חידושיואתולחדש,בנך

.ל”עכ”…לעולםאבדושלווהחידושים,מלאכה
חלקהאתמישראלנפשלכלמחלקתשהתורה,לדעתצריךאדםכל

שתגלהלךמחכהשלךהחלקוגם.(אלשיךמשה'ר)בתורהוחידושיה
שלאאבידהזוהי,בתורהחלקךאתולגלותללמודתלךלאאם.אותו
ְׁשֵתיאֶּתוְלַָּקְחתַָּ“:שנאמרמהזהו.אחראדםידיעללהשליםניתן
םּוִפַתְחתַָּ“,פה-שבעלותורה,שבכתבהתורהאת–”ׁשַֹהםַאְבנֵי ֲעלֵיהֶּ
ֵאלְבנֵיְׁשמֹות לחדשתלמידכלשעתידמהכלאתמשהראה–”!יְִשרָּ
ראהשלךהחידושיםשלהפוטנציאלאתגם–.הדורותבכל

!?חבל שהם יהיה חסריםלא ,ַמשה

שבעתפיעלואף.להוראהשהגיעחכםתלמידאו,שנהשבעיםבןזקן
,יתברךלהשםכבודחולקהואהרי,וכדומהשמעקריאתקוראשהוא
נחשבחכםהתלמידשהרי,לרבזהבזמןכבודלחלוקנכוןזהאיןכןואם

יתברךשהשםמכיוון,מקוםמכל.יתברךהשםלפנירבובפניכתלמיד
לוחולקשרבוכמוזההרי,חכםאושיבהמפנילקוםעלינוצוהבעצמו
.מכבדובעצמוכשרבו,רבובפניאףהתלמידאתלכבדויש,כבוד

יותרודםבשרכבודיהאשלאלחוששאפשר,זקןאוחכםתלמידמפני
.שמיםמלכותעולבקבלתעוסק(שמעקריאתהקורא)הואשהרי',המכבוד
כןגםצוה,שמעקריאתלקרואשצונויתברךהשם":ל"זצהגאוןוהשיב

."שנצטוהמהאלאעושהאינוהואוהרי,חכמיםתלמידיבפניקימהעל
מרןבשםשכתבנומהכלעםאחדבקנהעוליםדבריוונמצאים.כאןעד

.ל"זצוקיוסףעובדיהרבינומרןפסקוכן,ל"זא"חידהרב


