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אור החיים הקדוש

זמני השבת

הֶאל’הַוי ֹּאֶמר ְצַעקַמהמֹּש ֶ ר?ֵאָלית ִּ ב ֵ ֵניֶאלד ַ ָרֵאלב ְ ש ְ עו  וְ יִּ ס ָ הֹּמֹּת(’אפסוקטופרק)!יִּ לֹּתָיְרדו  ְיַכְסֻימו  ת ְ ְמצוֹּ !ָאֶבןמוֹּ כ ְ בִּ
('הפסוקטופרק)

בענייןגדוליסודנלמדאלוי"רשמדברי
כלדברשלשבסופואף.הפרטיתההשגחה
מהםאחדכלעלזאתכלעם,מתוהמצריים

קודםיעבורסבלוכמה,אחרתמיתהנגזרה
.ומעשיורשעותומידתפיעלוהכל,שימות
נראהשלעיתיםכךעלאלומדבריםללמודניתן
בדבריםצדקחוסרכביכולשישלנו

,בעונישחייםאנשים,מסביבנושמתרחשים
לדעתאנוצריכים,משונותותאונות,פציעות
בעולםמצבואתמקבלאדםוכלמושגחשהכל
.ה"הקבשלמדוקדקתבדיקהלאחר
וְַּרבָהֵעָצהגְּדֹל":ירמיההנביאשאומרכפי

רָהֲעלִילִיָה ֵכיָכלַעלפְֻּקחֹותֵעינֶׁיךֲָָאשֶׁ נֵיַדרְּ בְּ
ָרָכיולְִּאישלֵָתתָאָדם .('יטלב)"ַמֲעלָלָיווְִּכפְִּריִכדְּ

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

ט הַוי ֵ ֶ םַעלָידוֹּ ֶאתמֹּש  לֶ .ַהי ָ םֶאת'הךְ ַוי וֹּ ַהי ָ
רו חַ  יםב ְ הָקדִּ לַעז ָ ְילָ כ ָ ם,הַהל ַ ש ֶ םֶאתַוי ָ ַהי ָ

ְקעו  ֶלָחָרָבה ב ָ םַוי ִּ יִּ ָ ('כאפסוקידפרק)..ַהמ 

מושלמיםכמהאותנומלמדעטר-בןחייםרבי
לאישראלשעםשבכדי,ה"הקבשלמעשיוהם

היםבמעמקיולעלותלרדת,לטרוחיצטרך
הייתהוכךהעמקיםכלאת'ההקפיא,שנבקע
שיצאישראללעםונוחהמישוריתהליכה

זההוא,קפאשלאבמיםוהחלק.ממצרים
שבטיכמספר(י"רש)חלקים'ליבשנבקע
יַםלְּגֵֹזר":ה"עהמלךדודשכותבכפי,ישראל

דֹולְּעֹולָםִכי,לִגְָּזִריםסּוף .('יגקלותהילים)"ַחסְּ

ָטָחתֹושֹוֵמרָברּוךְָּ“ ָרֵאלַהבְּ ”הּואָברּוךְָּלְּיִשְּ
ישראלעםטובהבשעה!(פסחשלהגדהמתוך)

תקופההואשעוברלאחרממצריםיוצא
אתאצלושמחזקיםונפלאותניסיםשלארוכה

עםכלשבהתקופה.העולםבבוראהאמונה
ה”הקבשלהגדולהאהבתואתמגלהישראל
עללות”הי”עלעמו ובעיקר,(’בי)במצרים”ִהתְּ

ִאיָהידיי”ע ,הנבחרהעםשאנוהברורההרְּ
בניוכלפימיוחדיחסישהעולםושלבורא

.העולםאומותלשארמאשר
בנישלנסיעתםמסלולאתמנווטה”הקב

נָָחםוְּלֹא“:הפסוקשאומרכפי,ישראל
ךְָּ,ֱאלִֹקים רֶׁ ץדֶׁ רֶׁ ִתיםאֶׁ פֶׁן”שמהסיבה”פְּלִשְּ
אָֹתםָהָעםיִנֵָחם יג)”ִמצְָּריְָּמהוְָּשבּוִמלְָּחָמהִברְּ

באמונתובשללאעדייןישראלעם.(’יז
לשפתאותומובילה”הקבולכן,מלאהבצורה

שהםלאחרקצרזמן.נוספתלמערכהסוףים
וצבאותיופרעה,סוףליםמגיעים

וכאן,בעורפםונושפיםמתקדמים
הסיבהאתלהראותהעםמתחיל

שיעורצריכיםהםשבגללה
.באמונהנוסף

תענית)ירושלמיבל”חזכותבים

ארבע“:(בשלח,מכילתא.ה”הה”פ
.היםעלישראלנעשוכיתות
ליםניפולאומרתהיתהאחת

נחזוראומרתהיתהאחת.[יאושמתוך]
.[אחרתבפעםננסהאולי!אבודהכל]למצרים
מלחמהעמהםנעשהאומרתהיתהואחת

היתהואחת.[מהםונהרוג,כבודנועלנשמור]
ודאי’וה,להתפללרקנִשַאר]כנגדןנצווחאומרת

זו“:ואומריםל”חזוממשיכים.”[שיעזור
יַצְּבּו“:משהלהםאמר,ליםניפולשאמרה ִהתְּ

אּו תּורְּ לחזורשאמרהזו.(’יגיד)”היְּשּוַעתאֶׁ
ר“:משהלהםאמר,למצרים םֲאשֶׁ ִאיתֶׁ תרְּ אֶׁ
אָֹתםתִֹסיפּולֹא,ַהיֹוםִמצְַּריִם ”עֹולָםַעדעֹודלִרְּ

אמר,מלחמהעמהםנעשה:שאמרהזו.(’יגיד)
שאמרהוזו.(’ידיד)”לָכֶׁםיִלֵָחם’ה“:להם

ם“:משהלהםאמר,כנגדן(נתפלל)נצווח וְַּאתֶׁ
.(’ידיד)[תתפללו]”ַתֲחִרישּון

שחלהמוראליהמשבראתלחזקמנסהמשה
אישתשובותארבעלהםועונה,בעםלפתע
לבוראאך.ידועלא?לאאועזר.שאלתוכפי

תשובה,ויחידהאחתתשובהישהעולם
אּו“:שלבמצבכולםאתשמציבה מלשון)וַיִירְּ

ַאה תָהָעם(ירְּ ה’ַבהוַיֲַאִמינּו,’האֶׁ ”ַעבְּדֹוּובְּמֹשֶׁ
ישראלעםאתשמלווהתשובה.(’לאיד)

.היוםעדאמונתואתומגדירה
ר“:כותבתהתורה ל’הוַיֹאמֶׁ האֶׁ ִתצְַּעקַמהמֹשֶׁ

לַדֵבר?ֵאלָי נֵיאֶׁ ָרֵאלבְּ שנביןורק!”וְּיִָסעּויִשְּ
ממצריםהיוצאישראלעם…התמונהאת

מזמןלאשעדאנשים,וטףנשיםזקניםכולל

צבאומאחוריהם.וחבוליםמוכיםעבדיםהיו
סוףיםנמצאלפניהם.פרעהשללקרבהשש

(מזרחית)קדיםשרוחלאחרוהקוצףהגועש

וכעת,(’כאיד)הלילהכלבמשךמעליושורקת
לאיזה–”!צעדקדימה“:וקוראמשהמגיע
לתוךלצעודניתןממתי.היםלתוך?כיוון
…הבינולאשרביםמהבדיוקזה??ים
עםלכללהבהירעומדה”הקבכאןאך

מהותובהבנתהראשוןהיסודאת,ישראל
מנהיגהואבוהאופןואת,העולםבוראשל
באדםמתחילזה.לדורותיוישראלעםאת

מהמשוםשרואה,עמינדבבןנחשוןבשם
שאומרכפי.היםאללקפוץמתנדביםשאין
ישראל-בניכאשר“:(.לזסוטה)יהודהרבי

,להתקדםהציווילהםוניתןסוףיםמולעמדו
:ואומרמתחמקהשבטיםמןאחדכלהיה

ראה.”היםאלראשונהלרדתרוצהאינני“
אלוקפץעמינדבבןנחשוןזאת

קורהלאהראשוןברגע.הים
לבחוןרוצהה”הקב..כלום
השניברגע…הרצינותאת

כמעטעמינדבבןנחשון
לשחותבמקוםאך,טובע
שיעזור’מהמבקשהואלחוף

ָבאּוִכיֱאלִֹקיםהֹוִשיֵענִי“:לו
ִתי“,”נָפֶׁשַעדַמיִם ִביוֵןָטַבעְּ
צּולָה ַמֲעַמֵקיָבאִתי,ָמֳעָמדוְֵּאיןמְּ בְּ

נִיוְִּשבֹלֶׁתַמיִם ָטָפתְּ .(סטתהילים)”שְּ
למולהמתרחשתבדרמהמבחיןרבינומשה
אליופונהמידאך..להתפללוממשיךעיניו
טובעיםידידיי“:(.לזסוטה)בטענהה”הקב
”?בתפלהמאריךואתהבים
בידיומה“:אוניםבחוסר'להמשהענה

תָהֵרםוְַּאָתה“:ה”הקבלוענה”?לעשות אֶׁ
ךָָ תּונְֵּטהַמטְּ ךָָאֶׁ ָקֵעהּוַהיָםַעליָדְּ נֵיוְּיָבֹאּו,ּובְּ בְּ

ָרֵאל נוטהמשה.(’טזיד)”ַביַָבָשהַהיָםבְּתֹוךְָּיִשְּ
המים!צורהמשנההיםולפתעהיםעלידואת

מימינםלישראלכחומהועומדיםנבקעים
מצדםהתהומותואף,(’כטיד)ומשמאלם
האמיןמישהו.(’חטו)שישרצפתכעיןקופאים

מוכיחה”הקבאך.שלאכנראה?יהיהשכך
ן”רמב)!כללעולםשלומנהגוטבעשאיןלעמו

שניתןחשובהכיהכללזהו.(בֹא’פרסוף
אםגם.עולםבבוראהאמונהעלללמוד
,”נָפֶׁשַעדַמיִםָבאּו“שלבמצבנמצאאתה
היאהעולםהנהגתכלכי!ייאוששאיןתדע
לךנראהאםגם!כללטבעואיןנסשלבדרך
שאתהתדע,לפתרוןדרךואין,מוצאשאין
לתוךהראשוןהצעדאתלעשותלפעמיםצריך
תעשה.הגיונילאנראהשזהאפילוהמים
וכלהעולםאתשברא‘בהתבטחומשם,צעד

.קרובהשהישועהותדע,שלוכולםהכוחות

,  יסמיןבתל"זתהל תקווה,  רחלבת ל"זבת שבע ,ל"זעיישהבתשושן רחל ,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת
,  ל"זרות בןליאור אלכסנדר ,  ל"זדוב ל בן "זמרדכי ,  מלכהבןל"זיהודהנתנאל ,  ל"זזוהרהבןפחימה מסעוד ,  חנהבתל"זקרן כהן 

,שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר, יוכבדבתויסי ברכה 'ג: כל חולי עמו ישראל ובכללםלרפואת ,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי 

שבת שירה



.ומברךחוזרואינוחובתוידייצא,ברכתואתלאוזניו
הברכהאתהאדםיזרוקשלא,(.מזברכות)רבותינואמרו-

שמברךמיועל.בנחתויברךהאמירהבעתיכויןאלא,מפיו
בכלפעמיםכמהלברךההרגלמחמתכוונהובלאבחופזה

ִפיו,ַהזֶׁהָהָעםנִגַשִכייַען":הנביאלישעיה'האמר,יום בְּ
ָפָתיו נִיִרַחקוְּלִבֹוִכבְּדּונִיּוִבשְּ ִהי,ִממֶׁ ָאָתםוַתְּ ִמצְּוַתאִֹתייִרְּ
לָֻמָדהֲאנִָשים המיליםפירושאתלכויןלהקפידישלכן."מְּ

שכל,המיליםפירושאתיכוין"בדברונהיהשהכל"וכגון),בשפתיושמוציא

אתלכווןצריך'השםוכשמזכירים.('הבדברהיאהבריאה
בשםלכויןנכוןולכתחילה).עניינולפיאחדכל,הדבריםמשמעות

יש,בברכות"אלקים"שםובהזכרת,ויהיההווההיהושהוא,הכלאדוןשהוא,'ה

לכויןשמתרגלומי.(כולםהכוחותובעלהיכולתובעלתקיףשהואלכוין
.בטבעיותאצלובאיםוהדברים,טבענעשהההרגל,בברכות

יוסףעובדיהרבינומרןעליומזהירשהיהעניןעוד-
מרובלפעמים,בברכות'השםהזכרתשבשעת,ל"זצוק

כאילו',השםשבתחילת'אהאותנבלעת,הברכהמהירות
,מאדזהבדברלהזהרויש,"אתהדוניברוך"אומרהמברך

.בתפילהוהןהנהניןבברכותהן,כראויהמיליםביןלהפריד

"הלכה יומית: "מתוך
-הרבָיעקבָששוןָ-

ו בשבט"ט–הנהניןהלכות ברכות 
.בשבטו"טיוםיחול,(בלילהראשוןיום)שניביום,הבאבשבוע
הלכותכמהנלמד,ל"זצוקיוסףעובדיהרבינומרןוכמנהג

רבותינושתיקנוםהברכותשהן,"הנהניןברכות"להשייכות
.ב"וכיוושתיהאכילהכגון,הזהמהעולםהנאתינועלשנברך

שבאמשקהאומאכלדבראיזהעללברךאדםכשבא-
,מהםלהריחשרוצהבשמיםעללברךכשבאאו,ממנולאכול
.הימניתבידועליולברךשבאהדבראותואתלאחוזצריך
.(:מגדף)ברכותבמסכתהברייתאמןהפוסקיםלמדוהוזהודין

ִלים ן יֹאְמרוּ ַהּמֹש ְ ּבֹון: ַעל ּכֵּ ר (' כזאכבמדבר )! ּבֹאוּ ֶחש ְ ָֽ ים ּתֹוְכחֹות מּוס  (' משלי ו כג) ֶדֶרְך ַחיִּ

הֶאל’הַוי ֹּאֶמר ְצַעקַמהמֹּש ֶ ר?ֵאָלית ִּ ב ֵ ֵנילאֶ ד ַ ָרֵאלב ְ ש ְ ס ָ יִּ !עו  ְויִּ
(’טופסוקידפרק)

לושאמרבכך]לורמז:(ש”הראבןיעקברבי)הטוריםבעלכךעלוכותב

אלילצעוקעתידאתה,[40+5שלתיבותראשישהיא”ַמה“המילהאת
ֵאל“מריםאחותךעלתיבות5-ו,ישראלעללהתפללבהריום40
ָפאנָא עתהאבל,להאריךועתלקצרעתכי,(’יגיבבמדבר)”לָּהנָארְּ
לַדֵבר“אלא!כלללהתפללעתאין נֵיאֶׁ ָרֵאלבְּ .ל”עכ!”וְּיִָסעּויִשְּ
לִֵבנּווְֵּתן“:ממנוומבקשים’האלמתפלליםאנויוםבכל ִבינָהבְּ

ִכיל,לְָּהִבין מֹעַָ,לְַּהשְּ מֹר,ּולְּלֵַמדלִלְּמֹד,לִשְּ תּולְַּקיֵיםוְּלֲַעשֹותלִשְּ אֶׁ
ֵריָכל ךַָָתלְּמּודִדבְּ עדנחוצהזותפילה.(ש”קברכות)”בְַּאֲהָבהתֹוָרתֶׁ

לא,הזהבמקרהבלבדשתפילהלדעתאנוחייביםאך,מאוד
,לתורהעיתיםלקבוע!ולעשותלקוםאנוצריכים.כלללנותועיל
.עצמינובכוחותהתורהאתלהשיגולהתאמץהמדרשלביתלהגיע
אתעלינווישפיעימשיךה”הקבהראשוןהצעדאתשנתחיללאחר

.השארכל
כךעלולהתפלללהמשיךאנויכולים,זאתנעשהלאאםאך

לפעוליכולה”הקבשרקבדברים.יתרחשלאומאומה
חובה,בנוגםשתלוייםבדבריםאך.ונתפללנעמוד,ולהושיע

בליכי,לתפילהמעברמעשיםגםולעשותלקוםעלינו
!כלוםיקרהלאשלנוההשתדלות

שבכל,נלמדשמכאן,"(העזריאבי"ספרבעל)ה"ראביהבשם"מרדכי"הרבינווכתב
אוחז,ההבדלהבזמןגםולפיכך.ימיןבידשיאחזלוראוי,מצוהדברשלברכה
ונוטלשמאללידהייןאתמעבירכךואחר,הגפןברכתומברךבימינוהייןאת
סוף)יוסףהביתמרןו.לימינוהייןאתומחזיר,עליהםומברךבימינוהבשמיםאת

.(רצהסימן)הבדלהבהלכותלהלכהופסקם,הללוה"הראבידבריאתהביא(ריבסימן
להשמיעעליו,מברךשהאדםהברכותשכל,מבואר(.טו)ברכותבמסכתבגמרא-

לשמועשיוכלכדיקולואתמעטשיגביה,כלומר,מפיושמוציאמהאתלאוזניו
וכבר.בכללנשמעאינושקולועדבלחשלגמרייברךולא,ברכתואתבעצמו
השמיעולאאדםטעהאם,בדיעבד,מקוםומכל.פעמיםכמהזהבעניןדיברנו

בו   ֻ ש  םַוי ָ יִּ ַ ו  ַהמ  ָרש ִּ ְוֶאתָהֶרֶכבֶאתַוְיַכס  ָ ְרעֹּהֵחילְלכֹּליםַהפ  ַ (’כחפסוקידפרק).פ 

צְּאּוקּומּו":אוניםבחוסרזועקשפרעהלאחרממצריםיוצאישראלעם
האהובמהטבחשביקשלמלךמשלמביא('יב)שמעוניילקוטה."ַעִמיִמתֹוךְָּ
,הדגמיןשעלהבריחמידחשלאכולהמלךמשניגש,דגעבורולהכיןשלו
.למאכלראויאינושהואהמבשרריח

לונתןאותושאהבהמלך.כךבשללהענישווהחליטהטבחעלכעסהמלך
מאהשיקבלאו,שבישלמהאתשיאכלאו:עונשיםשלושהביןברירה
חשב,לוהיהלאושכלקמצןהיההטבח.זהוביםמאהשישלםאו,מלקות
לושנתנולאחר.מהעונשעצמוולפטור-הדגאתלאכוללושכדאי,לעצמו
התחרט,להקיאורצהברעחש,מחציתוואכל,הסרוחהדגצלחתאתלאכול
שהרי,דעתועלעלהלאכלל,לשלםכי.מלקותהמאהלקבללנסותובקש
חמישים-לארבעיםהגיעווכאשר.כדבעילהלקותוהחלו.היהקמצן

כברמוכןאני'הצילו'צעקאזי,מעמדעודלהחזיקיוכלשלאראה,מלקות
אתשילםהואדברשלשבסופו-כןאםיצא...זהוביםהמאהאתלשלם

שילםולבסוףהארבעיםאתלקהגם,הדגאתאכלגם,העונשיםשלושתכל
אתמשלםהיה,בתחילהשכלמעטלוהיהאילו,אולם...זהוביםמאה

.הצרותכלאתלעבורצריךהיהולאמידהזהובים
טבעווגם,רכושוכלעםישראלבניאתשילחגם,מכותקיבלגםפרעה
לאהאלוקיםהוא'שהמביןהראשונהבמכההיהאילו...סוףביםוחילוהוא
..ישראלבניאתמלשלחלוהועילולאשלבסוףייסוריםלעבורצריךהיה

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

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


