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י הקדוש"רש

אור החיים הקדוש

זמני השבת

ְרא יָהָעםַוי ַ ש  כ ִּ הֹבש ֵׁ תֹמש ֶׁ דֶׁ ןָלרֶׁ ל,ָהָהרמִּ הֵׁ ק ָ נ ֵׁה('אפסוקלבפרק)..ַאֲהֹרןַעלָהָעםַוי ִּ יהִּ ךְ ַמְלָאכִּ לֵׁ ייֹוםו בְ ,ְלָפנֶׁיךָ יֵׁ ְקדִּ ָ ָפַקְדת ִּ פ  יו 
ם יהֶׁ אָתםֲעלֵׁ ('לדפסוקלבפרק)!ַחט ָ

ישראלעםשחטאושכיוון:ל"המהרמסביר
קבלתאחרימיד)לעםשנהיוהראשוןבדורבעגל

ומרדעווןשלשורשמהווהזהחטא,(התורה
.ל"עכ.לבואלעתידישראלשלחטאלכל

ואף,ישראלכללשלמעשהכמהאנורואים
משמעותימאודלהיותיכול,יחידאדםשל

שישנםאדםידעולכן.ההיסטוריהלהמשך
עץשלוהתחלהשורשבגדרהםאשרמעשים

ואףבעקיפיןישפיעואשר,לרובענפיםעם
.בעתידולאדםשיהיוהאירועיםעלישירות

!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו"התשע' אדר א' יח

י אכ ִּ ָ ש   תתִּ נֵׁיֹראש  אֶׁ ָר ב ְ ש ְ ליִּ ('יבפסוקלפרק)אֵׁ

הואהולךשבפועליתכןשחוטאמישראלאדם
הואהרוחניתבמהותואך,רגליושתיעל

.ולגשמיותלארציות,לארץהושפל
בניראשאתלשאתנצטווהרבינומשה

לרומם,הרוחניתקומתםאתולזקוףישראל
בשונה.אדםלבניולהפכם,מעשיהםאת

אתמסגירגופםמבנהשאףהחייםמבעלי
כלפימורםולא,גופםבגובהראשם.מהותם
.מעלה

רקזה,מעלהוראשםעומדיםשכןהחיותואף]
יראושוב,חפצםלמקוםשירוצוומיד.קלהלשעה

ראשםלהשפילוישובו,האמתיתמגמתםכלאת
[.הקרקעלכיוון

העגלחטאעלקוראיםאנובפרשתנו
שהואהמדברבדוראיך,להביןומתקשים

,סוףביםשכינהלגילוישזכו,דיעהדור
ראושלאמההיםעלשפחהראתה"ו

זהועמדו(רמזבשלחשמעוניילקוט)"הנביאים
לדיוטאירדואיך,סיניהרבמעמדעתה

חטאשללרמהוהגיעו,אחתבפעםהתחתונה
יום40שלסוף:(.פטשבת)ל"חזואומרים?כזה
:י"רשומפרש.העולםאתוערבבשטןבא

ענןדמות,ואפילהחושךדמותשהראה
מראהפתאוםלפתעוהנה.וערבוביאוערפל
פורחתומיטתומתמשהכיהשטןלהם

בפחדשרוייםישראלכלוהיו.באויר
ענןואפילהחושךעיניהםלנגד,ובבהלה
בערבוביאנתוןכולוהעולםוכל,וערפל
.גדולה

וַיְַרא"במיליםטמונהישראלעםשלהירידה
מהאתנכוןלאפרשישראלעם."ָהָעם

,אותולבלבלעיניולמראהנתן,שראה
,משהשלהבקשהמהםנשכחהאחדוברגע
שהראיהמרוב.מההרשירדעדלולחכות
ישראלעם,ואמיתיתמוחשיתכביכולנראית
התבלבלהואשאוליזהעלחושבלאכבר

י"רש)משהשלירידתולזמןהשעותבספירת

שצריךזהעלחושביםלאכבר,('אלב
שאוליהבעיהלגביהדורחכמיעםלהתייעץ

ההזדמנותאתמנצלרבוהערב,צצה
כבטוחיםבתוקפנותאהרוןעללהיקהל
.בצדקתם

היצרשלוכוחודרכועלמכאןאנולמדים
הואבעבירההאדםאתלהכשילשבכדי,הרע

מצבלאדםלדמותבכדיכוחובכלמשתמש
אתנכוןמביןשהואבטוחוהאדם,מסויים
בעצמוובטוח,הכלאתלפרשויודעהדברים

.הנכונההבחירההיאבוחרשהואשהבחירה
שלמתחבולותיוחלקורקאךהואזהוכל

ולמחר,כךעשהלואומרהיום"ש.היצר
עבודלךלושאומרעד,כךעשהלואומר

צריכיםאנוכמה.(:קהשבת)"זרהעבודה
אתמפרשיםאנואיך,לבולשיםלהיזהר

.שמסביבנוהאירועים

הרשעיםהמשיחשכשיבואל"חזאומרים
כרךזוהר)בוילחמוואף,נגדויצאושבישראל

חלקיששבומצבפהמתואר.(:זדףשמותב
חלקויש.הגיעהמשיחשהנהשיודעבעם
.להיותיכוללאשזהמשוכנעשעדייןבעם
תורהשלבמציאותכפרוהםהיוםעדהרי

שלהכיווןשכללהאמיןיתקשווהם,ומצוות
...טעותהיהעכשיועדחייהם

שיתרחשהזהבמאבק,הכתוביםפיעל
ויקבלוצודקיםיהיוהצדיקים,לבאלעתיד

לאבדוןילכוהרשעיםולעומתם.שכרםאת
מעטועוד,טעותכאןשישבטוחיםבעודם
אתולבלותלשוביוכלווהם,צדקתםתתברר
חוזריםאינם,גהינםשלפתחהעלגםכי)זמנם

שלוהפשוטהברורהחלקוזה...(בתשובה
והיא,בציבורקטגוריהעודישנהאך.העניין

לאמתמודעיםאחדשמצד.הבינוניים
עדייןליבםאך,אבסולוטיתבצורהבשכלם
ומידי,החייםלמנעמיבחוזקהאותםמושך
ופחותקליותרשנראהלמהפוזליםהםפעם

,לעולםויתגלהיבואכשהמשיח..מחייב
זההאם?עצמםאתימצאוהםצדבאיזה
כשלברורהידיעהשלצורהבאותהיהיה

להםיראהשובזהשמהאו?הצדיקים
להרוסשעלולמשהו.ומחייבקשהכמשהו

בשעשועוןהצפייהואת,בחייםהתוכניותאת
וחוץ..ל"לחוהנסיעהואת,התורןהטלוויזיה

הזההרב,פאנטכזהלהיותצריךלאמזה
...מגזיםלפעמים(המשיח)

קללאניסיוןלהיותהולךשזהשבטוחמה
,קרבשלושהסוףיודעהרעהיצר!בכלל
לנובלגרוםמאמץהרבהלהשקיעהולךוהוא

הרבהלנו"הראות"להולךהוא.לטעות
המבחןאתלעשותבכדי,שקרייםדברים
לפני)בעברדומהניסיון.שאפשרקשהלהכי

ישראלמעם]!![חמישיתורק,(מצריםיציאת
בפרשתנוכאןואף.הנכונההבחירהאתבחר
מעמדלאחרמחודשיותרקצתישראלעם
י"עלהתבלבלמצליחועדיין,סיניהר

שנתנומפניוזאת,הרעהיצרשלכוחותיו
.אותםלהטעות"(תתורוולא)"עיניהםלמראה

אלובימיםבמיוחדלהתחזקצריכיםאנוכמה
בכלשבהםימים,"דמשיחאעקבתא"של
קשיםוניסיונותבדיקותלנוישורגערגע
להתחזקמעונייןשאדםככל.עברמכל

מרגישהוא,ה"הקבואלהאמתאלולהתקרב
ולאהכחבכלעליונלחםהרעשיצריותר
שביכולתנוהיחידהדבר.לרגעאפילומרפה

התורהלשיעוריצמודיםלהישארזהלעשות
לגרוםשיכולהיחידהדברזהכי,והמוסר

ולאהקשיםהניסיונותמוללעמודלנו
.בבחירהלהתבלבל

!בקרובלגאולהלזכותהשםבעזרתשנזכה

,   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



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

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

ֹאְמרו   הַוי  ל ֶׁ יךָ אֵׁ לֱאלֹקֶׁ ָראֵׁ ש ְ ריִּ ֶׁ ֱעלו ךָ ֲאש  ץהֶׁ רֶׁ אֶׁ םמֵׁ ְצָריִּ ('דפסוקלב)!מִּ

יךֵָָאלֶּה"-י"רשפרש רב-שערבמכאן,אלוקינואלהנאמרולא"ֱאלֹקֶּ
.העגלאתשעשווהם.אהרוןעלשנקהלוהםממצריםשעלו
ל"חזאמרושהרי.זהלחטאהגיעורב-הערבכיצדלהביןישאמנם

.('בטושמותמכילתא)"הנביאיםראושלאמההיםעלשפחהראתה"
?חטאוואיךשכינהגילויסוףיםעלראורב-הערבשגםוודאי
ראושלאמההיםעלשפחהראתה":ל"חזשאמרובמהוהנה

יותרשראתהשפחהשאותה,הדבריםמלשוןלהביןיש."הנביאים
אנוזאתולמרות.מהםגדולהבדרגהלהיותאמורההייתהמהנביאים

בסךנשארה,שפחהאותהואילו.'הנביאיאלוהםשהנביאיםרואים
...אלוקיםמראותשראתהלמרותשפחההכל

כשלעצמוזהדבר,למדאוראהאדםמהמשנהלאכי,מזהמבואר
אםורקאךמתעלההאדם.אחרמאדםיותרלנעלהאותוהופךלא
משנהזהאזרק.אישיתועבודה,רצוןידיעללהשגותמגיעהוא
בענייןגםזהוכך.ונעלהחשוביותרלאדםהואונהפך,מהותואת

לשנותרצולאבעצמםאך,נפלאיםדבריםהיםעלשראורב-הערב
.העגלשלהגדוללחטאגרמוובכך,שבאוכמותונשארודבר
מביןלחמוקבקלותלוונתנו,חיינובמהלךשמענומוסרכמה

!?כלשהוחותםבנוהשאירשהואמבליאצבעותינו

ים לִּ ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ֹון: ַעל כ ֵׁ ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ (' כזכאבמדבר )! ב 

ת.. יםאֶׁ ָברִּ רַהד ְ ֹחתַעלָהיו  ֲאש ֶׁ יםַהל ֻּ ֹנִּ אש  ראֲ ָהרִּ ְרת ָ ש ֶׁ ב ַ ('אלדפרק)ש ִּ

.העגלסביבחוגגישראלשעםלאחרהלוחותאתשובררבינומשה
ומכניסםהלוחותשבריאתשומרמשהמדוע:השאלהנשאלתאך

...מאורעלאותוהזכרלהסתיריותרעדיףהיההרי?הבריתלארון
״מיוחדת״מתנהומחפשיוקרתיתמתנותלחנותשנכנסלאחדמשל

אתשומעהוא,המבחראתבוחןשהואתוך."יקרה"החמותולהולדת
.מאודיקרחרסינהאגרטלששברחדשעובדעלצועקהמנהל

שילםסבירובמחירהחנותלבעלניגשהוא,חלםלאכזולהזדמנות
תוךההולדתיוםלמסיבתוהמשלוחאריזתם,השבריםאיסוףעבור
...הכניסהדלתלפניכביכולבטעותהמתנהאתיפילשהשליחבקשה

-נורא״לא:החתןאתמנחמיםוכולם,בשלמותמתבצעתהתוכנית
החליטהאלמלאמושלםבאופןמסתייםהיההכול...הכוונה״העיקר
!המתנהנראיתאיךולבדוקהאריזהאתלפתוחהחמה

ראתהכשחמותומיודענושלבמקומולהיותרוציםהייתםלא
...נפרדתבאריזהשברכלארזבחנותהטיפששהעובד

חטאבעקבותשבאוהלוחותשבריאתלהסתירמנסהלארבינומשה
ולהזכירבכדיוזאת-לזיכרוןהלוחותשבריאתשומרהוא.העגל
.העברמטעויותשנלמדמנתעל,ומסקנותיוהעגלחטאאתלכולם

נעליםלאנשיםלהפוךכךידיועל,וליישםלשנותלקחתאנוצריכים,ומידותינומעשינואתלשפרשיכולכלשהודברשומעיםשאנוברגע
..ולכןָנשארהָשפחה,ָאךָלאָשינתהָבעצמהָמאומה,ָהכלולאָכאותהָשפחהָשראתהָ,ָיותרוחשוביםָ

ידיעלשניתנותהמדהימותהנבואותאחת
שעםמראשלהתחייבשמוכן,רבינומשה

משכןימיכלשנה1400-כבמשךישראל
היההמקדששביתובזמן,וגבעוןנוב,שילה
אתישראלהשאירולרגלהעלייהבעת,קיים
חנויותיהםכרמיהםשדותיהם,רכושםכל

שמירהכלללאהארץרחביבכלוביתם
בורארק.לירושליםועלו,הרגליםבשלושת
שאורכתזושבתקופהלהבטיחיכולהעולם
יהיווהארץהרכוש,ויותרכשבוערגלבכל

.ומוגניםשמורים
היסטוריותעדויות!קוימהאכןוההבטחה

לרגלעלהישראלשעםמלמדותרבות
התרחשהלאתקופותאותןובכל,בהמוניו
אםשכן.רכושגניבתאו,אויביםשלהתקפה
היהישראלשעםלהניחיש,מתרחשתהייתה
קיוםאתנוטשאפילואו,לרגללעלותמפסיק
.חלילההמצוות

הלכה'גפרקפאה)ירושלמיתלמודבמובאוכך

:('א-ז)השיריםשירעלרבהמדרשבוכן('ז
ועלהביתודלתלנעולששכחבאחדמעשה
קשורנחשמצא,וכשבא.רגליםלפעמי

.דלתותיובטבעות
הכניסולאששכחבאחדמעשהושוב

,רגליםלפעמיועלהביתולתוךתרנגולותיו
.לפניהםמקורעותחתולותומצאובא
שלכריהכניסולאששכחבאחדמעשהשוב

קצירתלאחרבחוץשנשארהחיטיםערמת)חיטים

מצאוכשבא.לרגלועלה,ביתולתוך(התבואה

.לחיטיםמקיפיןאריות
עשיריםאחיםבשנימעשה:פנחסרביאמר
רעיםשכניםלהםוהיו,באשקלוןשהיו

אלהאמתיאומריםוהיו.העולםמאומות
מהכלנוטליםואנולירושליםיעלוהיהודים

ה"הקבלהםזימן.ועלוהזמןהגיע.להםשיש
בתוךויוצאיןנכנסיןוהיוכדמותןמלאכים
דרונותחילקו,מירושליםשבוכאשר.בתיהם

.מכריהםלכלעמהםשהביאוממה(מתנות)
:להםאמרו?הייתםהיכןלהםאמרו

.פלוניביום?עליתםאימתי.בירושלים
ברוךאמרו.פלוניביום?חזרתםואימתי
.יעזבםולאעזבםשלאהיהודיםאלוקי

ַמה":השיריםבשירהמלךשלמהאומרכךעל
.('בזפרק)"נִָדיבַבתַבנְָעלִיםְפָעַמיִךְָיָפּו

עם(צעדי)מפעמימתפעליםהעולםשאומות
בבטחהעוליםשכולם,לרגלבעלותםישראל

.ישראלדלתותשומר'שהבידיעה.ובשלווה

לֹש   ל ש ָ ה כ ָ ָראֶׁ ָנה יֵׁ ָ ש   ים ב ַ ָעמִּ ְ ְרךָ פ  ת ַאְרְצָך ַיְחֹמדְולֹא .. ְזכו  יש  אֶׁ ֲעלְֹתךָ אִּ נֵׁיב ַ ְ ת פ  ָראֹות אֶׁ קיךָ ' ה לֵׁ לֹש  ֱאלֶֹׁ ָנה ש ָ ָ ש   ים ב ַ ָעמִּ ְ (  'כד-' פרק לד  כג)! פ 

ואף.עליושיתפללהואחוליםביקורמצותשמעיקריביארנוהלאמקוםמכל
שעושיםכגון,בפניושלאאףלהיותיכולההחולהעלהרחמיםשבקשתפיעל
.מאדרבזותפילהשלשערכה,אנשיםעשרהשלבמנין"שבירךמי"תפילתלו

פיעל,מקובלתיותר(אליובסמוךכלומר)החולהבפנישהתפילהנראהמקוםמכל
להזכירצריךאינוהחולהעלהמתפלל"(.לד)ברכותבמסכתל"חזשאמרומה
עליורבינומשההתפללכאשר,כלומר."לָּהנָאְרָפאנָאֵאל:שנאמרשמואת

ואף.בתפילתושמהאתהזכירלא,מצרעתהשתתרפאמריםאחותועלהשלום
יעקבשאמרכמו,בתפלהשמותלהזכירשצריךאמרוהקדושזוהרשבפיעל

,אברהםמגןההסבירמקוםמכל,"ֵעָשוִמיַדָאִחיִמיַדנָאַהִצילֵנִי",אבינו
מתפללכשאינואבל,שמולהזכירצריךאינו,החולהבפניכשמתפללשדוקא
שהיאתפילהכלומר,השםהזכרתבהשאיןותפילה.שמולהזכירצריך,בפניו
אתשגורםזההואהחולהשםלעיתיםשכן,יותרהמעולההיא,החולהבפני
החולהבפנילתפילהולכן,הדיןמידתאתעליומעוררתשמווהזכרת,החולי

.בפניושאינהבתפילהקייםשאינוגדוליתרוןיש
ביקורמצותלקייםיכולאינו,הטלפוןדרךהחולהשללשלומוהשואללכן

בפניהתפילההואזומצוהשלמענינהניכרחלקשהרי,בשלימותהחולים
.ועודפיינשטיןמשהרביהגאוןכ"וכ.לרפואתולהביאיותרשמסוגלתהחולה
לחזקולחולהשיטלפןמוטב,בעצמוהחולהאתלבקריכולאינואםאולם

חלקיםמתקיימיםכזהבאופןאףסוףכלסוףשהרי,שלימהרפואהלוולאחל
יוסףעובדיהרבינומרןאצלמקריםבכמהראינווכן.חוליםביקורממצות

מחוסרתשהיתהפיעלאף,השלוםעליההרבניתרעייתוחלתהשכאשר,ל"זצ
בכדילבקרהובא,מעיסוקיויוםבכלהתפנהמקוםמכל,רבזמןבמשךהכרה

,לבקרםהיהיכולולאמקרוביואחריםחלווכאשר.בפניהעליהלהתפלל
.הטלפוןבאמצעותשלימהלרפואהשבירכםבכךהסתפק

,הטלפוןדרךחוליםביקורמצותחובתידייוצאיםהאם
?החולהאצלבעצמוולבקרבעצמוללכתדוקאשצריךאו

החולהאתלסעודהיא,החוליםביקורמצותשלמטרתהיסוד
,ל"זצוקיוסףעובדיהרבינומרןוכתב.צרכיולכללוולדאוג

באופןהחולהאתמבקרשאדםכךידישעל,ברורהדברכי
שאינה,החולהשלממצבויותרומתפעלמתרשםהוא,אישי
מהשםלבקשמתעוררהואזהידיועל,לראייהשמיעהדומה
אתהמבקרכל(.מ)נדריםבמסכתאמרווכן.לבובכלהחולהעלרחמיםיתברך
אתמבקרשאינומיוכל.(ממצבושיבריאאו)שיחיהרחמיםעליומבקשהחולה
לבקשהאדםמתעוררביקורוידיעל,כלומר.רחמיםעליומבקשאינוהחולה
בלבויתן,וירפאהוהטובדברוישלחיתברךשהשם,החולהעלרחמים

,שלימהרפואהלולהחישבמשפטדבריהםלכלכלודעתבינהחכמההרופאים
וִיַמלֵטוְיְִרָפֵאםְדָברֹויְִשלַח":הכתובוכמאמר.ידיהםמתחתתקלהתצאושלא

במסכתשאמרוכמו,להתקבליותרקרובהשתפילתובודאיואז."ִמְשִחיתֹוָתם
נּו'ה"שנאמר?החולהשלמראשותיולמעלהשהשכינהמנין(:יב)שבת יְִסָעדֶּ
שַעל רֶּ למצותבהקשרהאדםתורתבספרן"הרמבהזכירםאלהוטעמים."ְדוָיעֶּ

,רחמיםעליוביקשולאהחולהאתהמבקרכל,הלכך"וסייםחוליםביקור
כדישהם,חוליםביקורמצותמטעמיעודכתבנווכבר."המצוהקייםלא

לושנדרשמהבכללולסייעבכדיהחולהשלמצבועלמקרובהמבקרשיעמוד
באופןהחולהאתמבקראינוכאשרכךכלשייךלאזהכלאשר,בזהוכיצא
רבינומרןכתבלכן.הטלפוןדרךבשלומובשאלהמסתפקאלא,ממשאישי
אינו,בעצמוהחולהאתלבקרללכתיכולשאם,(פגסימןג"חדעתיחוה)ל"זצוק
אםואף,מכתבידיעלאוהטלפוןידיעלבשלימותההמצוהחובתידייוצא
.נפשילסיועזקוקאינווגם,שהואכללסיועזקוקהחולהשאיןלוידוע


