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י הקדוש"רש

אור החיים הקדוש

זמני השבת

ץַוְיִהי ָנַתִיםִמק ֵּ ַפְרֹעהָיִמיםש ְ םו  דְוִהנ ֵּהֹחלֵּ ְרַעב('אפסוקאמפרק)ַהְיֹארַעלֹעמֵּ לַות ִ ְרעֹ ֶאלָהָעםְצַעקַוי ִ ִמְצַרִיםֶאֶרץכ ָ ַ הפ 
ֶחם ֹאֶמרַלל ָ ְרֹעהַוי  ַ ףֶאלְלכו  ִיםִמְצרַ ְלָכלפ  יֹוסֵּ
ר ֲעׂשו  ָלֶכםֹיאַמרֲאש ֶ ַ ('נהקפסומאפרק)ת 

ראהיען,הוא[למּול]מהםזאתשבקשוהטעם
וכאשר,רבזמןבמצריםישארוישראלשבני
תקומהלהםתהיהלאמילהמצותיבטלו
,שימולוהמצריםאתגםהרגיללכן.חלילה
אשרהיות,זומצוהישראליבטלולאממילא

(דבשיערות).עצמםאתמליםהמצריםגם

,  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 

!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו"התשעכסלו ' ל

בכךבכפועווללאעלוהואשםהמצריהאסוריםלביתשנשלחיוסףעלקראנוהקודמתבפרשה
נֵהּו,אֹתֹויֹוֵסףֲאדֹנֵיוַיִַּקח"הפסוקעל.אדוניואשתעםשחטא אומר,('כלט)"ַהסַֹהרֵביתֶאלוַיִּתְּ
שלאאנייודע:לואמר,"בדבריםלקחו"פוטיפר,יוסףשלשאדוניו:('ט'פזרבהבראשית)המדרש

,זהאתשתבעהכשם":יאמרושלא,אוסרךאניבבניפסולתלערבשלאאלה,הדברהיהממך
בביתיוסףאתששםפוטיפרגם,כלומר.האסוריםבביתוהושיבוונטלו."אחריםתבעהכך

.בכפועווללאעלאותושםשהואידעהאסורים
לבדוממשפחתומאביומנותקהוא,אחיוי"עשנמכרשמרגעליוסףלהיותיכולההרגשהאיזו

בביזיוןמושלךזאתולמרות,אדונוממנומבקשאשרכלאתלעשותהואמנסה,המצריבניכר
??לימגיעזהלמה?למה:אותוולשאולהעולםבוראאללפנותהוארוצה.המצרי"בור"האל

בכדיהכלשעשתה,שליהאדוןשלאשתועםמנשואקשהבניסיוןלעמודכךכלהשתדלתי
וזהו,אבאולכבודלכבודךמהעבירהוברחתי!כלוםעשיתיולא,עבירהלדבראתפתהשאני
עשרשעוברותעדשנהועודשנהיוסףאתשמלווהומבלבלתקשהתחושהאיזו!?כךעלשכרי
.."ובריחלסורגמחוץלהיותאחזורמחראולי"שציפייהישנהמתוכםיוםשבכלשנים
,פרעהלפניאותושיזכירממנומבקשויוסף,האסוריםמביתמשתחררהמשקיםששרלאחר

היה"מצידוהמשקיםושר.מהבוראותולהוציאיבואורגעשבכלמחדשתקוהיוסףמתמלא
היוםכל.שוכחומידנכנס!עליופרעהאלואומראלך:ואומר,פרעהשללפלטיןחוץעומד
עלנגזר]ולמה.ומתירןבאומלאך(לזכורסימנים)קשריםוקושר.והופכםבאומלאך,תנאיםמתנה

כךעל.('גמקץתנחומא)"ודםבבשרבטחונויוסףשתלהמפני?[המשקיםשראותושישכח,יוסף
בכל,ותקוותצפיותשלשנתייםעודיוסףמקבל,ה"בהקבולאודםבבשרמבטחואתשםשיוסף
!הקץשהגיעעד..יוםועודיוםוכךהרגעהגיעשהנההואחושבדלתפתיחתשלרעש

י" ֵקץוַיְּהִּ נַָתיִּםמִּ יםשְּ עֹהיָמִּ .('אפטרבהבראשית)חלוםפרעהחלם,הקץשהגיעכיון-"חֹלֵםּוַפרְּ
ניסיונותיהםכלאך,פרעהלחלוםפתרוןלמצואהגדוליםהחכמיםוכלמצריםחרטומיכלמנסים
שמתעוררעד.מהמשוםשכחבבוקראך,עליווחלםהפתרוןאתיודעפרעהכי,לשווא

!מסחררתבמהירותזזהכלזהומרגע.יוסףאתומזכירהמשקיםשרהעמוקהמתרדמתו
לַח" עֹהוַיִּשְּ ָראַפרְּ יֻצהּו.יֹוֵסףֶאתוַיִּקְּ ןוַיְּרִּ לָֹתיווַיְַּחלֵף,וַיְּגַלַח,ַהבֹורמִּ מְּ עֹהֶאלוַיָבֹא,שִּ ולאחר."ַפרְּ

עֹהוַיַָסר":שעותכמה תֹוֶאתַפרְּ גְֵּדיאֹתֹווַיַלְֵּבש.יֹוֵסףיַדַעלאָֹתּהוַיִֵּתן,יָדֹוֵמַעלַטַבעְּ וַיֶָשםֵששבִּ
בִּד ֵכב.ַצּוָארֹוַעלַהָזָהברְּ ֶכֶבתאֹתֹווַיַרְּ רְּ נֶהבְּמִּ שְּ אּולֹוֲאֶשרַהמִּ רְּ ֵרךְְּלְָּפנָיווַיִּקְּ ָכלַעלאֹתֹווְּנָתֹון.ַאבְּ
צְָּריִּםֶאֶרץ עֹהוַיֹאֶמר!מִּ עֹהֲאנִּי:יֹוֵסףֶאלַפרְּ יםלֹאּובִּלְָּעֶדיךְָ!ַפרְּ ישיָרִּ בְָּכלַרגְּלֹווְֶּאתיָדֹוֶאתאִּ
צְָּריִּםֶאֶרץ הואהופך,חמוריםבפשעיםשנאשםבזוימאסיר!רמהלאיגראעמיקתאמבירא."מִּ

!מצריםארץכלעללשליט
יֻצהּו"ישר,הקץזמןשיגיעברגע.גאולתנותגיעגםשכךאותנומלמדיםל"זרבותינו ןוַיְּרִּ מִּ

!לַחֶשךְְָּשםֵקץ":('אפטרבהבראשית)המדרשכותב.עיןכהרףשמגיעה'הישועתכלכדרך,"ַהבֹור
ַמן ָחה"גדולאוריזרח,והאפילההחושךולאחר.."ָבֲאֵפלָהיֲַעֶשהָשנִּיםַכָמהלָעֹולָםנַָתןזְּ לֶָכםוְָּזרְּ
ֵאי ייִּרְּ מִּ ֵפאצְָּדָקהֶשֶמששְּ עד?בחושךלהיותנוכלמתיעדאך.('כגמלאכי)"בִּכְּנֶָפיהְָּוַמרְּ
?דילצרותינויאמר,דילעולמושאמרשמינזכהמתי?באפילהכמגששיםנמשיךמתי

"בור"המתוךיוצאהצדיקשיוסףשלפניאנורואים!בפרשתנומונחתהתשובה('ימקץתנחומא)
ורק...כךואולי,כךאולי.הצעותלהעלותומתחיליםוחכמיהמצריםחרטומיכלקמים,המצרי
.הםשטועיםומודים,הפתרוןאתיודעיםשאינםלהביןומוכניםמלהציעהםשמתייאשיםלאחר

יֻצהּו"אזרק ןוַיְּרִּ !אצלנוגםדבראותוו!"לַחֶשךְְָּשםֵקץ",אזרק"!ַהבֹורמִּ
ישראלַעםקצרזמןבעודשהנהנראההיהוכבר,ארוכהגלותלאחרמדינהלהםהקימוהיהודים

מיניכללהציעוהתחילו,חרטומיםמיניכללהםקמולפתעאך.בתפארתוהמלךשלמהלימישב
.מאירופהההרסניתהתרבותכלאתלכאןשמביאבכךישראלעםאתלקדםמנסהאחד.הצעות
ואז.הלימודיםמתוכניתישראלתורתשלמוחלטתוהעלמהלכפירההנועראתלחנךמנסהאחד
שיפתחו,גויםאלפילמאותהשעריםאתלפתוחמציעאחד,במדינה"חרדיות"האתלאזןבכדי

,הספרבבתימתכותגלאי.מהיזנותאותנווילמדו,חוצותבראשחזירימכרו,בשבתחנויות
קמיםזהברגעואף.בלילהישניםלאשכברלנערותהוריםועוד,וסכינאותחוצפהשלתרבות
.הבעיותלכלהפתרוןאתשמצאוובטוחים,דברםאתעדייןאמרושלאחרטומיםכמהעודלהם
פשוט!הקדושההתורהדרךוהוא,אחדפתרוןרקשישנביןשלאעד!כלוםלנויעזורלא
אומדיניפתרוןהואשלנולבעיותשהפתרוןלנונדמהרק!הגלותשלהחשוךמהבורנצאלא

לקבועאנוחייבים"!ואשאורבידינו"?חושךמגרשיםאיך"לגרשחושךבאנו".'וכוחברתי
לעודנגרום,במעשינויותרשנאירככל.חסדיםבגמילותיכולתנוככלולהרבות,לתורהעיתים
להביןשמסרביםהחרטומיםאצלולא,בתורהנמצאהאמיתישהפתרוןלהביןמאחינוועוד

יֻצהּו"-אחדברגעואז.חרוץכישלוןשנכשלו ןוַיְּרִּ "!ַהבֹורמִּ

!אמן-בקרוב לגאולה השלימה נצא ונזכה 

שבת וראש חודש

יָנה ִחל ֶ ַבעַות ְ ֶ נֵּיש  רָלבֹואָהָרָעבש ְ ֲאש ֶ ָאַמרכ ַ
ף ('נדפסוקמאפרק)יֹוסֵּ

למה:(.ותחילנהה"ד)הקדושהחייםאורהשואל
התורה,הרעבשנותשבעשמתחיליםברגע

הרי,"יֹוֵסףָאַמרַכֲאֶשר"קרהשזהלנומדגישה
כולםאזכבר,השבעשנותבעת,כןלפניגם

?יוסףשאמרמהפיעלשזהידעו
ברגע,אחתה:תשובותשתיכךעלועונה

שלחלומופתרוןהושלם,הרעבשנותשהגיעו
שאמרכפישזההוזכרולכן,בכללותויוסף
שברגעאמרהחלוםבפתרוןשיוסף,ועוד.יוסף

.תזכרנהלאהשבעשנות,הרעבשנותשיגיעו
פְּנֵיָבָאֶרץַהָשָבעיִּּוַָדעוְּלֹא":שכתובכפי מִּ

קשהלאנשיםוהיה.('לאמא)"ַההּואָהָרָעב
ניתןאיך.להתרחשיכולכזהשדברלהאמין
לאחר,במצריםגדולכךכלשבעשהיהלשכוח

שנותלטובתתבואההרבהבמחסניםששמרנו
,הרעבשנותשהתחילוברגעולכן?..הרעב
,שאצרותבואתםשהרקיבה"מצרייםכלוראו
אתהבינו.(.ה,צארבהבראשית)"יוסףמשלחוץ

לכן.דבריובכלשצדק,יוסףשלהרבהחוכמתו
לֶינָה":התורהכאןהדגישה חִּ נֵיֶשַבעוַתְּ ָהָרָעבשְּ

."יֹוֵסףָאַמרַכֲאֶשרלָבֹוא

בימים ההם בזמן הזה



ר  ָֽ ים ּתֹוְכחֹות מּוס  (' משלי ו כג) ֶדֶרְך ַחיִּּ

ֹוִריםָמַסְרת ָ  ַידִגב  יםב ְ ש ִ ים,ַחל ָ ַידְוַרב ִ יםב ְ ִאים,ְמַעט ִ ַידו ְטמֵּ ב ְ
ִעים,ְטהֹוִרים ְרש ָ ַידו  יִקיםב ְ ִדים,ַצד ִ ַידְוזֵּ יעב ְ ("הניסיםעל")..תֹוָרֶתךָ ֹוְסקֵּ

ים  לִּ ן יֹאְמרוּ ַהּמֹש ְ (' כזכאבמדבר ) ַעל ּכֵּ

לבין,החשמונאיםביןשהיוהבדליםחמשהעלאותנומלמדיםל"חז
לחשמונאיםשגרמואלהשהםהבדליםחמישה.היווניםאויביהם

,[יהודיותבעיניים]לניצחוןהסיבותאתלנתחבאיםשאנוברגע.לנצח
,רשעיםוהיוונים,צדיקיםהחשמונאיםשלהיותםשבעצםלנומובן
בעוד,בתורהעוסקיםהחשמונאים,טמאיםואלו,טהוריםאלו

מספיקסיבותאלו,"נָמּותָמָחרכִּיוְָּשתֹוָאכֹול"במאמיניםהיוונים
.הניצחוןאתישראללעםשהביאוטובות

היושהחשמונאיםוהם,לניצחוןשגרמוסיבותשניעודמוניםל"חזאך
.רביםוהיוונים,מעטיםהיוושהחשמונאים,חזקיםוהיוונים,חלשים
ההשוואהכאילונראהזה?לניצחוןלסיבותקשורזהמה,ולכאורה

,קרבותבאותםששררוהתנאיםאתלהמחישבאהאלהדבריםבשני
...לניצחוןהסיבותאתולא
זכו,המופלאולניצחוןהניסיתשלתשועהל"חזלנומגליםאך

שידעומשוםדווקא.ומעטיםחלשיםשהיומשוםדווקאאבותינו
אביהםאלאלא,לשאתלהםאיןעיניהםאתכיוהכירובבירור

,וכדומהמספריתעליונותלוואיןחלששהואיודעשיהודי!שבשמים
אמונה!שלוהחזקההאמונהעלמראהזה,להילחםיוצאהואועדיין

יודעאניכי[ה-יבאליםכמוךמי]"מכבי"לעצמיקוראאנישבגללה
...עוזר'הואז!שבשמייםאבינועלאלהלסמוךמיעללנושאין

ָעְמָדה ֶ ש  ָעהָיָוןַמְלכו תכ ְ ךָ ַעלָהְרש ָ ליִ ַעמ ְ ָראֵּ ָחםׂשְ כ ְ ֹוָרָתךְ ְלש ַ ת 
ְלַהֲעִביָרם יו  ֻחק ֵּ ("הניסיםעל"מתוך)...ְרצֹוָנךְ מֵּ

מהיעזורלא,מוחלטבאופןישראלעםאתלחסלשבכדיהיווניםידעו
צריךאלה."ולהרוגלהשמיד"ובמוצהרבגלויהרשעהמןשעשה
המצוותאתלזנוחישראללעםלתת,השטחלפנימתחתבשקטלפעול

.נוראדברשוםבכךשאיןהרגשהלהםלתתזאתועם,ו"ח
הכניסב"ארהנשיא.ב"ארהנשיאאתלבקרשבארוסיהלנשיאמשל
לוואמר,אדומיםכפתוריםשלשבעלמחשבעםלחדררוסיהנשיאאת

נשיא.החדראתעזבמכןולאחר!תיגעאלהאלההכפתוריםבשלושת
ימיןמצדיצאהכפפהעםזרוע,הימניהכפתורעלולחץהתגרהרוסיה

,השמאליהכפתורעללחץ,סקרןאךמופתע.בפניואגרוףוהכניסה
,העסקאתשהביןחשבשכבר.שמאלמצדאותוהכתהזרועושוב
יצאהרגל.האמצעיהכפתורעלברגלוולחץידיובשתיפניואתכיסה

ב"ארהנשיאשלהמתגלגלצחוקולקולבראשואותווחבטהמהאמצע
.לחדרלפתעשנכנס
רוסיהנשיאאותוהשאירכאןוגםלרוסיהב"ארהנשיאהוזמןלימים
עלילחץשלאביותראותווהזהירכפתוריםשלושהעםבחדרלבד
אחדועוד,אחדכפתורעלולחץהסתקרןב"ארהנשיא.כפתורשום

נכנסרוסיהשנשיא..דברושוםשלישיכפתור.כלוםקורהשלאורואה
שלךהמכונה:לוואמרמתנשאבזלזולב"ארהנשיאאליופנה,לחדר
חכה!כלוםקרהולאהכפתוריםשלושתעללחצתי!עובדתלאבכלל
:רוסיהנשיאלוענה...לכולםזהאתויספרב"לארהחזרהיגיעשאני
פצצותשלושלשםשלחתהרגע?ב"ארהאיזה?ב"לארהחזרה
...!בכפתוריםלגעתלאלךאמרתי..!אטום

ששוםהרגשהלהםלתתזאתועםישראלעםאתלחסלרצויוון
.ישראלמעםהתורהלהשכיחבתחילהניסוולכן,קורהלארעדבר

ַדְעּת   בֹת  ְוי  ֶבך  ַהיֹּום ַוֲהש ֵּ (' רים ד לטדב) ֶאל ְלב 

ישאפילהשלכלאותנומלמד(מקץ,רבה)המדרש
לאשבעולםהרעכל.ה"הקבלושקבע"קץ"

ץ " ָנַתִיםַוְיִהי ִמק ֵּ ם לַ ",('אמאבראשית )" ָיִמיםש ְ ץ ׂשָ ךְ קֵּ ֶ ,  ('גכחאיוב )" חש 
ָלה ֲאפֵּ ה ב ָ ִנים ַיֲעׂשֶ ה ש ָ ָ מ  ( 'בראשית רבה פרשה פט א)!ְזַמן ָנַתן ָלעֹוָלם כ ַ

,נצרךהואשבהתקופהיש.לנצחמתקיים
!ברגענעלם,תפקידואתהואשמסייםולאחר

ההכנהימישלהקץשאותנולימדול"חז
ממשיסתיימו,המשיחשלבואושלפני

ואז,מוקדמתהתראהכלללא,בפתאומיות
,(.'צזסנהדרין)לכךמשלונתנו.המשיחיופיע

,משיח:הדעתבהיסחבאיםדבריםששלושה
ביאתרגעאתממשילים.עקרבו,מציאה
הכנהללא,אחדברגעשקורהלדברהמשיח
לחפשהולךאדםשאין"מציאה"כמו.מוקדמת
.מציאהמוצאאדםפתאוםלפתעאלה,מציאה
כלללאלפתעשצץ,"עקרב"זהדברואותו

שלבואורגעאתואכן.מוקדמתהתראה
ה"הקבשבוזמןזהו.ידעלאאדםאף,המשיח
,שמסביבנולחשיכהוהסוףהקץעליחליט
זהוגם,אויבינוומכלמצרותינואותנוויגאל
.פתאוםלפתע,אחדברגעיקרה

שלבואורגעאתיודעיםאנושאיןלמרות

הרבהלנונתנווהנביאיםל"חז,המשיח
בעולםשיהיוהאחרוניםהמהלכיםעלסימנים

הרוחניבמישורגם,המשיחשלבואולפנירגע
.המדיניבמישורוגם
אמר:('ספרקישעיהו)שמעוניילקוטהמביאוכך
כלבונגלההמשיחשמלךשנה:יצחקרבי

פרסמלך.בזהזהמתגריםהעולםאומות
לא-ערבממדינותאחת)ערביאבמלךמתגרה(אירן)

ליטול(ב"ארה)לאדוםערביאמלךוהולך,(ידוע
כלאתומחריבפרסמלךוחוזר.מהםעצה

אומותוכל.('אטום'עםרקאפשריזה)כולוהעולם
עלונופליםומתבהליםמתרעשיםהעולם
.יולדהכציריציריםאותםויאחוזפניהם

ואומריםומתבהליםמתרעשיםוישראל
להםואומר!?נבואולהיכןנלךלהיכן

,גאולתכםזמןהגיע,תיראואלבני:[ה"הקב]
גאולהכך,(מצריםשל)ראשונהכגאולהולא

צערלכםהיהראשונהגאולהכי.אחרונה
גאולהאבל.אחריהמלכיותושיעבוד
מלכיותושיעבודצערלכםאין,אחרונה
...[השלימההגאולהכברזוכי]אחריה
מאתגרתתקופההיאלגאולהשתובילהתקופה

שמתוארשלםמהלך,פשוטיםלאניסיונותשל
איןזאתכלעםאך.ל"ובחזבנביאיםלפרטים

שבוהמדויקהרגעאתלצפותיודעיםאנו
דמולשוואלא,ולכן.השופרתקיעתתשמע

מציאהלהמשיחשלבואורגעאתל"חז
המשיחשללבואולהתכונןצריךאדם.עקרבו

,יתכונןאם.חסדיםוגמילות,תורהבשיעורי
זה,לאוואם.מציאהעלכשמחפניואתיקבל
...עקרבכעקיצתלוידמה

ואוכלמתגורראדםואותומאחר,כלומר."משםשילךעד
עליוולכן,ביתוהואשביתםהרי,שלוהמארחיםבבית

.יותרמאוחרתבשעהבביתוידליקולא,בביתםנרותלהדליק
זלמןשלמהרביהגאוןגםכתב,קמינצקיי"הגרדבריוכעין

.(רעטעמוד)שלמההליכותבספרל"זצאוירבך
עובדיהחזוןבספרול"זצוקיוסףעובדיהרבינומרןאולם

רבותינומגדוליאחדדבריאתבזההשמיענו,(קנהעמוד)
הדיןביתאב)כץי"מהרהגאוןהואהרי,הקדמוניםהאחרונים

. בן נשוי המתארח אצל אביו לשבת
?היכן ידליק נרות במוצאי שבת

שרק,הספרדיםלמנהג,אביואצלהמתארחנשויבן:תשובה
הנרבהדלקתחובהידייוצאהבןהרי,נרותמדליקהביתבעל
ולמנהג).משולחנוואוכלאצלומתארחשהוא,אביושל

.(עצמובפנימדליקהביתמבניאחדכלהכיבלאו,האשכנזים
הספרדיםלמנהגהן,שבתמוצאילגביהיאהנשאלתוהשאלה

"הלכה יומית: "מתוך?חנוכהנרותלהדליקצריךהבןהיכן,האשכנזיםלמנהגוהן

או,שבתמוצאיעדואוכלמתארחהואששם,אביובביתידליקהאם
?לישוןהולךהואששם,בביתויותרמאוחרתבשעהשידליק
היאחנוכהנרותהדלקתלגביהאדםמקוםאתשקובעמההאם,כלומר

."לינה"האו,"אכילה"ה
כשלושיםלפניהבריתארצותמגאונישהיה)ל"זצקמינצקייעקברביוהגאון

אצלאוחמיואצלהמתארח",(תרעזסימן)ליעקבאמתבספרוכתב(שנה
במוצאילביתולחזורומתכונן,חנוכהשלקודשבשבתאחריםאנשים
כביתונחשבשזה,בשבתשםשמתארחבמקוםלהדליקצריך,שבת

:(עגסימן)יוסףשאריתת"שובספרושכתב,(ל"ומהרשא"הרמבזמןבקראקא
,חנוכהנרהדלקתזמןוהגיע,חברואצלבסעודהושותהשאוכלמי"

,האכילהמקוםאחרהולךאינוהחנוכהנרותהדלקתשעיקרנראה
.כאןעד."לינהמקוםאחראלא,בקביעותאכילההיאאפילו

ראיותעודוהוסיף,בזהשדנוהפוסקיםמדבריעודל"זצוקמרןוהביא
,חנוכהשלבשבתשמתארחמיש,ולהורותלדון,לדברוחיזוקים

בשעהיחזוראםאפילו,בביתושבתבמוצאינרותלהדליקעליו
.שלוהמארחיםשבביתההדלקהעליסמוךולאידליקולא,מאוחרת

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


