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,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

, ל"זבנה בתחזימה,ל"זפרחה בתלידיסיה

,ל"זיפה בןמשה הרמן 

, יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

זמני השבת

 v.hayom@gmail.com

אור החיים הקדוש

-השבועותחגלפניימיםכמהאנונמצאים

שלבסיומםנמצאיםאנו.התורהמתןחג

ישראלעםשבהםימים,העומרספירתימי

אתוהכיןעבד,מצריםיציאתתקופתשל

הואהיה,סיניהרמעמדלקראתעצמו

שקועשהיההשפעותמאותןלצאתצריך

שלשערים49מלצאת.במצרייםבהם

.קדושהשלשערים49לולהיכנס,טומאה

במעמדלעמודראוילהיותבכדיזאתוכל

מדברהאלוקיםקולאתולשמוע,סיניהר

.('יזכדשמות)האשמתוך

חודשראשאחריימיםכמהנמצאיםאנו

שלההשפעהשאותהלדעתועלינו.סיון

'האלוקרבהוהתרוממותהתעלות

ישראלבעםשנה3329לפנישהייתה

גםנמצאת,התורהקבלתשלפניבימים

,גדולהמאודהשפעהוישנה.בזמנינוהיום

במעלותלעלותלנולגרוםודאישיכולה

.'בהגדולהלאמונהולזכותהתורה

דודלבבספרומוסיףל"זצא"החידמרן

,ממשהאלובימיםכי,לנוומגלה,(א"לפרק)

לחגסיווןחודשראששביןהימים

וראוימאודגדולההשפעהישנה,השבועות

סיווןחודשבראשהריכי.לנצלהמאוד

ַחן":ישראלעםעלנאמר םַויִּ ֵאלשָׁ רָׁ שְׂ ֶנֶגדיִּ

ר הָׁ :הקדושי"רששםופירש.('ביטשמות)"הָׁ

."אחדבלבאחדכאיש-ישראלשםויחן"

שלוםלהשכנתמסוגליםאלוימים,ומאז

,ביתשלום,ישראלעםכלביןואחווה

עלאבותלבהשבת,ופיוסרעיםאהבת

א"החידומרן.אבותםעלבניםולב,בנים

צעדאלובימיםשיעשהמיכימבטיח

לויסייעו,והאחווההשלוםלקראת

.השמייםמןהרבה

אלובימיםבמיוחד,עלינוחובהכןאם

ולנסות,השניאלאחדולהתקרבלהשתדל

לקבלתהתנאיזהוכי.ממחלוקותלהמנע

כשם":שנכון!אחרתברירהאין!התורה

"שונותדעותיהםכך,שוניםשפרצופיהם

כלעלדעותהרבהכךכלויש.(:נחברכות)

לגרוםלאעלינוחובהאך.שקייםדבר

שלהשונהדעתובשלומחלוקתלשנאה

היאמסוימתשדרךחושבאתהאז.האחר

ואף,כךלחשובזכותך?נכונההיותר

כיווןאתאחרלאדםולהסבירלהראות

זושדרךתזכורתמידאבל.שלךהחשיבה

המיוחדהאופיבגלל,דרכךהיא,שבחרת

.שלךהמיוחדתהסתכלותוהדרךשלך

שעצבואלוהם,בחייךשעברתוהאירועים

שבהלדרךאותהוגיבשו,הדרךאותהאת

!היוםהולךאתה

ישראלשבעםלהחליטיכולהיהה"הקב

,ויחידהאחתואמת,אחתדעהרקתהיה

בוהאנשיםכלעלומתקבלתשמותאמת

,ולראיה.יהיהשכךרצהלאהואאך.זמנית

שעםלהחליטיכולהיההעולםבורא

שבטלדוגמא.אחדשבטרקיהיהישראל

עםאתחילקה"הקבלמהכןאם.יעקב

:הפסוקשמעידכפי?שבטים12לישראל

יש" לֹוַעלאִּ גְׂ ֹאֹתתדִּ ֵביתבְׂ םלְׂ ֵניַיֲחנּוֲאֹבתָׁ בְׂ

ֵאל רָׁ שְׂ הדגלעםשבטכל.(בפסוקבפרק)"יִּ

אתשמבטאשעליווהסמל,לוהמיוחד

לאותווהאופייניותהמיוחדותהתכונות

,השבטיםביןחיתוןאיסורי.בלבדהשבט

...ישראלבעםשבטלכלשונותנחלות

יתכנושלנומראיםרקאלהדברים

ולא,ישראלבעםלאישאישבןהבדלים

.אחרמאחד,טובפחותשאחדבגלל

עצמובפנימיוחדאחדשכלבגללאלה

כלביןשמקשרהדבר.שלוובדרך

יש":הואישראלבעםהשבטים לֹוַעלאִּ גְׂ -דִּ

יב.. בִּ ֹאֶהלסָׁ זה,מועדאוהל!"ַיֲחנּומֹוֵעדלְׂ

כלביןלקשרשצריךהדברזה.התורה

!ישראלעםחלקי

תפקידיםבעלישבטיםישראלבעםיש

עבודתאבל.(זבולון,יששכר,לוי,יהודה)שונים

אפרקאבות)החסדיםוגמילות,התורה',ה

כולנואתשמאחדיםהדבריםהם,('במשנה

אתלשניאחדנסביר.אחדעםלהיות

לחשובחלילהאך,השקפתנוואתדעתנו

.אחתוהשקפהאחתלדעהרקמקוםשיש

שכולםנגנים100שללתזמורתמשל

?הייתכן.ויחידאחדכליאותועלמנגנים

כל.'הבעבודתשוניםגווניםשחשובודאי

רקלנגןיודעאחד!שלונגינהוהכליאחד

ורקאךואחד,תופיםעלאחד,גיטרהעל

,והרחוקיםלנידחיםידאגאחד.מפוחיתעל

לפלפולידאגואחד,לשמחהידאגאחד

,שלךהדרךזוהי?דרךבחרת.ולעיון

המיוחדוהאופיהיכולותפיעלשנקבעה

שהשניזהלידילהביאשתנסהכמה.שלך

כי.בידךיעלהלאזה,כמוךבדיוקיהיה

שלווהאופימשלךאחרמסלולהואעובר

.שונה

הבה נתייצב כולנו לקראת חג השבועות  

סביב , ועל מחנהו, איש איש על דגלו

שבטים  12ונזכה לקיים . לאוהל מועד

!כאיש אחד בלב אחד

ר אֹמרַאֲהֹרןְוֶאלֹמֶשהֶאל'הַוְיַדבֵּ יתְבֹאֹתתִדְגלֹוַעלִאיש,לֵּ יַיֲחנּוֹבָתםאְֲֲלבֵּ לְבנֵּ ִיְשָראֵּ
דְלֹאֶהלָסִביב,ִמֶנֶגד ('ב-'אפסוקיםבפרק)!ַיֲחנּומֹועֵּ

ֶלה ֶאת'הֶברִדְֲביֹוםּוֹמֶשהַאֲהֹרןּתֹוְלֹדתְואֵּ
('אפסוקגפרק).ִסיָניְבַהרֹמֶשה

בהמשך]מזכירואינו.ומשהאהרןתולדתואלה

?!אהרןבני[את]אלא[הפסוקים

מלמד.תורהשלמדןלפימשהתולדותונקראו

עליומעלהתורהחבירובןאתהמלמדשכל

.ילדוכאילוהכתוב

.הוריופניעלהתורהלמלמדישיתרהומעלה

ֵשם:ם"הרמבשכותבכפי םכְׂ דָׁ ֻצֶּוהֶשאָׁ בֹודמְׂ כְׂ בִּ

יו בִּ תֹואָׁ אָׁ רְׂ יִּ ְך,וְׂ בֹודַחיָׁבהּואכָׁ כְׂ תֹוַרבֹובִּ אָׁ רְׂ יִּ ֶיֶתרוְׂ

יו(יותר) בִּ יו.ֵמאָׁ בִּ יאֹוֶשאָׁ בִּ ַחֵיימְׂ עֹולָׁםלְׂ ַרבֹו,ַהֶזההָׁ וְׂ

דֹו מְׂ הֶשלִּ מָׁ כְׂ יאֹוחָׁ בִּ ַחֵיימְׂ םלְׂ עֹולָׁ אהָׁ !ַהבָׁ

('הלכות תלמוד תורה פרק ה א)

יבְֲִבכֹורָכלַּתַחתַהְלִוִיםֶאתַקח לְבנֵּ ...ִיְשָראֵּ
('מהפסוקגפרק)'הֲאִניַהְלִוִיםִליְוָהיּו

',האניבמאמרהכונה.'האניהלויםליוהיו

עתידה:ל''זרבותינושאמרושהגםלומר

הלוייםירדולא,לבכורותשתחזורעבודה

"'הֲאִני-ִליְוָהיּו"אומרווהוא.'להמהיות

.הלוייםלייהיוכןכמו,ועדלעולםששמיכשם

בכללחטאוהבכורותכאשר,העגלחטאלאחר

עבודתםעללוותרה"הקבהחליט,ישראלעם

לוילשבטהעבודהאתולהעביר,הבכורותשל

לוימבניאחדכל.העגללחטאשותףהיהשלא

שלמידיואותוופדה,מהבכורותאחדתחתנכנס

.ה"הקב

שללהיותתחזורשהעבודהלמרות,לבואלעתיד

נחשובשלא"החייםאור"המבאר,הבכורות

הזכותעדייןאלה.ברמתםיורדיםשהלווים

תעמוד,בעגלחטאושלא-נבחרוהםשבגינה

.בקודשמשרתיםלהישאריזכווהם,אזגםלהם



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (' ייזדברים ) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

ךָׁ   בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵׁ (' דברים ד לט) ְויָׁ

ֹון  ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ִלים ב  ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ('כזכאבמדבר )ַעל כ ֵׁ ר   ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִ רֶׁ (' משלי ו כג) דֶׁ

.מקומותבכמהזהבנדוןכתב,ל"זציוסףעובדיהרבינוומרן

,כלומר,ישראלבבעלותבמסעדהמדוברשכאשר,פסקולהלכה

להקלמקוםיש.בבוקרהאשאתמדליקוהיהודי.יהודיבבעלות

הוא,בדברלהקלשישוהטעם.ערוךהשלחןמרןלדעתאףבדבר

,"היהודישלביתו"במבשלהגויאם,פוסקיםכמהשלדעתמשום

,היהודישלבביתונעשהוהדברמאחר.גוייםבישוליחששבדבראין

חששאיןואז,(היהודישלפועלשהואמשוםכןעושהכשהגויובפרט)

מחששולא,"איסוריאכילנושמא"משוםלא,הגויבישוליאתלאכול

.הגויעםלהתחתןיבאהיהודישמא

מסעדות שמבשלים בהם גויים

במסעדההאשאתמדליקשיהודינוהגים,רבות"כשרות"במסעדות

עלהמאכליםאתמניחיםהגוייםהטבחים,היוםכלובמשך,בבוקר

?לאואם,גוייםבישוליאיסורישכזהבמקרההאם,והשאלה.האש

שאם,אומריםיש:הראשוניםרבותינוביןמחלוקתזהבדברישוהנה

התבשילאתהניחהגויכךשאחרפיעלאף,האשאתהדליקיהודי

,ן"הראבדעתוזו).גוייםבישולימשוםבדבראין,הכירייםגביעל

בהגהתא"הרמפסקוכן.(ועוד.הדשןתרומתוה,פרץרבינוו,המרדכיו

.(ז"סקיגסימן)ערוךהשלחן

ר אֹמרֹמֶשהֶאל'הַוְיַדבֵּ יְבכֹורָכלַּתַחתַהְלִוִיםֶאתַקח,לֵּ ..לִיְשָראֲִֵּבְבנֵּ
('מה-'מדפסוקיםגפרק)'הֲאִניַהְלִוִיםִליְוָהיּו

חפץ"הבעל,הכהןמאירישראלרביאמר,כולוהעולםשלקיומו

?דומההדברלמהמשל!התורהלומדיבזכותהוא,"חיים

ומלחיה,ויפהמפוארתהאנייההייתה.באנייהשנסעאחדלשר

,סביבוהביט,האנייהשלסיפונהעלהשרטייל.רבבהידורלבושים

.האנייהנוסעתכיצדללמודהשרביקש.מלראותשבעולאועיניו

חדרים?עיניורואותומה,השרהביט.האנייהלבטןהחובלרבהורידו

מפעיליםהמכונותואת,גדולברעשפועלותמכונותובהם,מפויחים

שאל?אתהרואה.מכונותובדלקבשמן,ומלוכלךמפויחבלבושמלחים

הפועליםהם,האנייהשלליבהלבהינםאלומכונות,החובלרב

כהבאנייהכי,ויאהנאהזהאין":לעצמוהשרחשב.הבטוחהלנסיעתה

כה,אותההמפעיליםהמנועיםחדרייהיו,ומשוכללתנאה,מפוארת

רבעלהשרציווה."כקבצניםיהיההמלחיםולבוש,ושחוריםמלוכלכים

בשמןיותרלטנפםולא,והמכונותהמנועיםאתמידלנקות,החובל

...כללנוסעתאינה,ודלקשמןללאמכונהכימאיליומובן...ובדלק

,יפיםבעציםמבורךעולמינו.חייםהחפץסיים,הנמשלהואכן

הוא,כולוהעולםשלקיומואולם!מאודנפלאהבריאה,נובעיםמעיינות

במלחבפתלהםודי,המדרשותבבתיהיושביםהחכמיםתלמידיבזכות

!עומדהעולםאלושלבזכותם.במשורהומים

('טזפסוקגפרק).ֻצָּוהַכֲאֶשר'הִפיַעלֹמֶשהֹאָתםַוִיְפֹקד

יַעל"ישראלעםאתפקדשמשהנכתבמדועלנומבארהקדושי"רש פִּ

:[ישראלעםאתלמנותשנצטווהלאחר]ה"הקבלפנימשהאמר:"'ה

זואיןהרי]?יונקיהםמנייןלדעת,אוהליהםלתוךנכנסאניהיאך

[זמןהמוןלוקחזהובנוסףואוהלאוהלכללתוךלהיכנסהצניעותממידת

."שליאעשהואני,שלךאתהעשה":ה"הקבלואמר

קולובת,לפניומקדמתוהשכינה,האהלפתחעלועמדמשההלך

לכך,זהבאוהלישתינוקותוכךכך:ואומרתהאוהלמןיוצאה

.'הפיעלנאמר

לעשותשרוצהאדם.'הבעבודתחשובמאודיסודאותנומלמדי"רש

לאדברמאיזהלהישמראו,מצווהאיזולעשותעליוולקבל',הרצוןאת

לעמודאצליחלאודאי":לעצמויאמרלא.לעשותמאודרגילשהיהטוב

מידהשלשנותאומרים":או."בכללאתחילשלאכדאיולכןזובקבלה

:ה"הקבאומר"...סיכויבכלללישאיןבטוח!קשהמאודזהמסוימת

!"שליאתאעשהואני,שלךאתאתהעשה"

שתוכיחשברגע,לךמובטח!הראשוןהצעדאתתעשה.תתחיל

לךויעזורשלואתיעשהמשםה"הקב,להשתנותרוצהבאמתשאתה

ליפתחו":(ב,הרבההשיריםשיר)שנאמרכפי.לייעדלהגיעואףלהמשיך

"..אולםשלכפתחופתחלכםאפתחואני,מחטשלכפתחופתח

אחתפעם:מספרת(:כד)מכותבמסכתהגמרא

ורבי,עזריהבןאלעזרורבי,גמליאלרבן]עוליןהיו

להרשהגיעוכיון.לירושלים[עקיבאורבי,יהושע

להרשהגיעוכיון.בגדיהםקרעוהצופים

!הקדשיםקדשימביתשיצאשועלראו,הבית

אמרו!מצחקעקיבאורבי,בוכיןהןהתחילו

מפני:להםאמר?מצחקאתהמהמפני:לו

בושכתובמקום:לואמרו?בוכיםאתםמה

ועכשיו,"יּוָמתַהָקֵרבְוַהָזר":('נאאבמדבר)

?נבכהולאבוהלכושועלים

הריכי,מצחקאנילכך:[עקיבארבי]להןאמר

,ֶנֱאָמִניםֵעִדיםִליְוָאִעיָדה":('בחישעיה)כתוב

ֵהןאּוִרָיהֵאת וכי."ְיֶבֶרְכָיהּוֶבןְזַכְרָיהּוְוֶאת,ַהכֹּ

?זכריה[נבואת]אצלאוריה[נבואת]עניןמה

המקדש[בתקופתנביאהיה]אוריה[הרי]

תלהאלא!.שניבמקדש[היה]וזכריה,הראשון

,זכריהשלנבואתו[את,בתורה]הכתוב(התנה)

:('יבגמיכה)כתובבאוריה.אוריהשלבנבואתו

ִעִייןִוירּוָׁשַלִם,ֵתָחֵרׁשָשֶדהִציֹוןִבְגַלְלֶכםָלֵכן"

כתובובזכריה."ָיַערְלָבמֹותַהַבִיתְוַהרִתְהֶיה

ד":('דחזכריה) בֹותּוְזֵקנֹותְזֵקִניםֵיְׁשבּועֹּ ִבְרחֹּ

שלנבואתונתקיימהשלאעד."ְירּוָׁשָלִים

הייתי,[המקדשוביתירושליםחורבןעל]אוריה

על]זכריהשלנבואתותתקייםשלאמתיירא

עכשיו.[וירושליםישראללארץהשיבה

שנבואתובידוע,אוריהשלנבואתושנתקיימה

אמרו!הזהבלשון[בדיוק]מתקימתזכריהשל

ורבי,עזריהבןאלעזרורבי,גמליאלרבן]לו

.ל"עכ!ניחמתנועקיבא!ניחמתנועקיבא:[יהושע

אוריהשלהחורבןנבואתאתרואהעקיבארבי

הואשבדברהצערולמרות,מתגשמתהנביא

שכמולבטחהואיודע.עידודמכךשואב

עתידה,אוריהשלהחורבןנבואתשהתקיימה

זכריהשלוהבנייןהשיבהנבואתגםלהתגשם

!בימינואליהעדיםשאנונבואה,הנביא

לירושליםלחזורזכינווקשהארוכהגלותלאחר

.עינינומולמתגשמתזכריהנבואתאתולראות

בּוֹעד" יםֵישְׂ ֵקנִּ ֵקנֹותזְׂ ֹחבֹותּוזְׂ רְׂ ִּיםבִּ לָׁ רּושָׁ ישיְׂ אִּ וְׂ

ּתֹו ַענְׂ שְׂ יָׁדֹומִּ יםֵמֹרבבְׂ ֹחבֹות,יָׁמִּ ירּורְׂ עִּ אּוהָׁ לְׂ מָׁ יִּ

ים דִּ לָׁ דֹותיְׂ ילָׁ יםוִּ ַשֲחקִּ ֹחֹבֶתיהמְׂ רְׂ .('דחזכריה)"בִּ

לעינינוכיוםמתגשמותרבותועודזאתנבואה

'השבעזרתהשלימההגאולהמתהליךכחלק

.אמן,מאודבקרובתגיע

יםְֲוִאישֲִמְשַענְֲֲ:ְצָבאֹות'ֲֹכהֲָאַמרֲה נֹותֲִבְרֹחבֹותְֲירּוָשָלִ ִניםֲּוְזקֵּ ְשבּוְֲזקֵּ ֹרבֲָיִמיםֹעדֲיֵּ ,ֲֲּתֹוְֲבָידֹוֲמֵּ
('ה-'פרק ח פסוקים דזכריה )..ֲ.ִבְרֹחֹבֶתיהֲָּוְרֹחבֹותֲָהִעירֲִיָמְלאּוְֲיָלִדיםֲִויָלדֹותְֲמַשֲחִקיםֲ

גדולירובועודיונהרבינווש"הריבו,א"הרשבו,ן"הרדעת,זאתולעומת

.גוייםבישולילגבימועילההיהודיידיעלהאשהדלקתשאין,הראשונים

.ערוךהשלחןמרןפסקוכן."(הגויפת"מדיןבשונה)

אם,אשכנזבניפוסקיםשכמותו,א"הרמדעתשלפי,למדיםנמצאנוומעתה

השלחןמרןלדעתואילו.גוייםבישוליחששאיןשוב,האשאתהדליקהיהודי

שהיהודיעד,הגויבישוליבדיןלהקלאין,לאורוהולכיםספרדשבני,ערוך

הרבנותשלהכשרותמערכות,זהומטעם.האשעלהתבשילאתיניחבעצמו

,האשעלהתבשילאתיניחשהיהודינזהרולא,החרדיתהעדהושלהראשית

הסתפקוולכן.ערוךהשלחןמרןכדברילהחמירמקפידיםאינםשהםמשום

.בבוקרהאשאתידליקשהיהודיבכך

ממערכותלדרושוהחלו,זולבעיההתעוררוהספרדים,מכןלאחראולם

וכדעת.האשעלהתבשילאתיניחשהיהודיכךעללהקפיד,שונותכשרות

ונשאלת.כךעלהקפדהאיןמקומותבהרבהעדייןאולם.ערוךהשלחןמרן

.כאלהבמסעדותלאכול,לספרדיםמותרהאם,השאלה

מצטרפותכאשר,מקוםמכל,זוכדעהפוסקיםאנואיןשלהלכהפיעלואף

אתשמניחהגויוגם,האשאתהדליקהיהודיגם:כלומר,יחדהסברותשתי

יש,שלופועלוהוא,ליהודיהשייכתבמסעדהזאתעושה,האשעלהתבשיל

.(קכז"חעולםהליכותבספרעודוראה).כזהבמקרההגוימבישולילאכוללהקל

היהודיאםאף,גוייםשל(כשרה)מסעדהבלאכוללספרדיםאסוראבל

איסורכאןיש,ערוךהשלחןמרןשלדעתמשום,האשאתבבוקרמדליק

מרןלדעתאף,בזהלהקלסבראיש,יהודישלבמסעדהורק.גוייםבישולי

.שביארנוכמו.ערוךהשלחן

ואחר.בבוקרהאשאתבתוכהמדליקשיהודי,יהודישלמסעדה:לסיכוםולכן

לאכולהמיקליםעלזכותללמדיש.האשעלתבשיליםמניחהגויהפועלכך

שהמשגיחלהזהרישלכתחילהאבל.ספרדיםשהםאף,כזובמסעדה

,צביהחכםהגאוןדבריוידועים.האשעלהתבשיליםאתבעצמויתןבמסעדה

שהחמירהחומרותמעטאתמחמיריםהיינו,(האשכנזים)ואנושהלואי,שאמר

.האשכנזיםבהםשנוהגיםהחומרותמכליותריקרותשהן,יוסףהבית


