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אור החיים הקדוש

זמני השבת

ר תְלִמי,ָנאַהכ ֶּ מֶּ ִתיִליםַהֹחתֶּ ְ הְוַהפ  ֶּ ט  ַ הְוַהמ  ר?ָהֵאל ֶּ כ ֵ ָדהַוי ַ ר,ְיהו  ֹאמֶּ יָצְדָקה:ַוי  נ ִ ֶּ !ִממ 
('כו-'כהפסוקיםלחפרק)

ב ש ֶּ ץַיֲעֹקבַוי ֵ רֶּ אֶּ ץִביואָ ְמגו ֵריב ְ רֶּ אֶּ ָנַעןב ְ כ ְ
('אפסוקלזפרק)

22לאחר.בשלווהלשבתמבקשאבינויעקב
העצוםהמתח,לבןבביתקשהעבודהשלשנה
מבקש,ושכםדינהומעשה,עשיואחיובגלל
.עברמכלאותושפקדוהצרותמכללנוחיעקב
ולעסוקלשבתבשביל?מהבשבילזאתוכל

לאמה?רעמה.הדעתוישובנחתמתוךבתורה
מספיקלא,מה:לצדיקיםה"הקבעונה?בסדר
,הבאבעולםלושתזכוהעצוםהשכרלכם

?הזהבעולםוליהנותלשבתגםרוציםשאתם
להזכירכמו.יוסףשלהצרהליעקבבאהמיד

דבר,עשיושלהםהזהעולםשברכותליעקב
הבאעולםברכתאתיש,יעקבלך.וחולףזמני
מאמץקצתעודעדיף.הנצחעולםשזהו

.שלםשכרלקבלבכדיהזהבעולם

,  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 ' כג

יוסףאתלהרוגהרצוןלגבידעיםתמימיהאחיםשכלשברגע,יהודהעללנומספרתהפרשה
ינּואֶּתנֲַהרֹגכִּיבֶַּצעַמה“-שומתעקשכנגדםהואיוצא,הבורותלאחדולהשליכו ינּוָאחִּ וְכִּסִּ

ת מֹואֶּ אדםהאם?הטעםמה?דמואתלכסותאך,יוסףאתלהרוגאנויכולים,כלומר”?דָּ
אותולמכורמציעולכן,[יצליחלאפשעיומכסה]?עושהשהואממעשהלברוחיכול

.בולפגועיצטרכושלאבכדילישמעאלים
לאחר.להתנחםמסרבהואאביויעקבזאתוששומע,מצרימהויורדלישמעאליםנמכריוסף
אלא,קוניומידיוסףאתלפדותורצומעשיהםעלהתחרטואביהםצעראתהאחיםשראו
רעיוןאתשהגהמיעלכעתשפכווזעמםמרירותםכלאת..לשואהיואחריוהחיפושיםשכל

לנואמרתלמה?הביתהאותוולהחזיר,בנולחזורלנואמרתלאלמה.יהודה–המכירה
ולעבורמהםלהפרד,יהודההחליטאחיולביןבינושפרץהסכסוךבעקבות?אותולמכור
.בניםשלושתלויולדתוזואשהלונשאשם.אחרמגוריםלמקום
נגזרהרעההתנהגותובעקבותאך,תמרבשםלאשהאותוהשיא,ֵער,בכורובנומשבגר

יהודהבבית.[אֹונָּן]השניהאחשלבגורלוגםעולהוכך.צעירבגיללמותהשמיםמןעליו
יהודהאולם,תמראתלשאתעליוהיההייבוםלחוקיבהתאםאשר[ֵשלָּה]הצעירהבןנשאר

.צעירעדיןשֵשלָּהבטענהאלהמנישואיםמתחמק,השלישיבנואתגםלאבדשפוחד
יוזמת,במצבהשינוישאיןשרואהתמר.מתהיהודהשלואשתו,גדלֵשלָּההימיםעוברים
,מיהודהמתעברתהיא,זהותהאתמסתירהשהיאתוך.כמוצלחתשמתבררתתחבולה
.שלוהאישייםוהפתיליםהחותמתאתאצלהלהשאירלווגורמת
לאממקורהרתה,תמרשכלתולוומספריםליהודההבשורהמגיעהחודשיםמספרלאחר
חייבתשזנתה[כהןשהיה’ֵשם‘שלביתוהיתהתמר]כהןבת”שמשמעיתחדפוסקיהודה.ידוע
ֵרףהֹוצִּיאּוהָָּ“:ולכן,('טכאויקרא)”בשרפהמיתה שָּ .”!וְתִּ
רלְאִּיש“:לוויאמרליהודהשילךלשליחתמרפונה,המדורהאתמכיניםבעוד ,לֹוֵאלֶּהֲאשֶּ
הָאנֹכִּי רָּ השליח.בהריוןאנישממנולאישששייכיםוהפתיליםהחותמתאתכאןלייש”!הָּ
הסימנים,עיניווחושכותהסימניםאתרואהיהודה.הסימניםאתלוומראהיהודהאלמגיע
עווללאעלכלתואתלשריפהשולחהוא?עושיםמה.שלוהאישייםהחפציםהםהאלה
.למעשהאחראיהיהשהואבעוד,בכפה

?משפחתולעיניואףברביםשיוצאהקלון?נשיאשהיהיהודהשלוהמעמדהכבודעםמה
…טעיתישאניהיאוהאמת!האמתזהשחשובמה.שמשנהמהלאזה

נקראים,ישראלעםשאנוהסיבהוזוהי!גדולהזוהי,ולהודותאחריותלקחתיודעשאדם
מלשוןזהיהודיכי.אחרשבטכלאויֹוֵספִּיםאוְראּוֵבנִּיםולאיהודים.יהודהשםעל,יהודים

ה“ כפוילהיותולאהכלעלתודהלהגיד–האחת.משמעויותשתילהשישמילה”מֹודֶּ
ה“לשואלא.האמתעללהודותזה–והשני.טובה יהודישכלהראשונההמילהזוהי”מֹודֶּ
.היהודיהאדםשלהמהותאתשמגדירהמילהזוהיכי,מתעוררשהואברגעמפיומוציא
ואנשיםרעהחברהבגללהאמתעלתותראל.חזקבהתחזיקהאמתאתיודעשאתהברגע
ה”הקבדברשלבסופו.לריקזמנםאתומבלים,וקלותנוחותרקזהשלהםהאינטרסשכל

ואינוחותשלשיקוליםשבגללכאלהולא,באמתשהחזיקואלהאתורקאךמחפש
ולאכולםכנגדלצאתמוכןתהיה!שטעיתותודהגברתהיה.והשקרבבלוףהחזיקונעימות

.העולםבוראשלהאמתשהיאהיחידהבאמתלהתבייש
לְָבבֹו, מֹוֶדה ַעל ָהֱאֶמת.. לְעֹולָם יְֵהא ָאָדם “ “וְדֹוֵבר ֱאֶמת בִּ

יָרה   כ ִ ר.ַוי ַ ֹאמֶּ ֹתנֶּתַוי  ִניכ ְ ה,ב ְ ,ו  ֲאָכָלְתהָרָעהַחי ָ
('לגפסוקלזפרק)!יֹוֵסףֹטַרףָטֹרף

במראההסתפקיעקבמדוע:השאלהונשאלת
ולא,יוסףשלבדםהספוגההפסיםכותונת
?לקבורהולהביאהגופתואתלראותדרש

מברכיןשבת 

להשמידהואיכול,הראשונה.אפשרויותשלושקיימותיהודהבפני
,בינתייםשהתחממהלמדורהתמראתוזורקיםשלואחתמילה.ראיות
.הזהבסיפורהעיקריהאשםשהואכךעלידעלאלעולםאחדואף

ללכתתמראתישחררשפשוטלשליחלהגידהואיכול,שנייהאפשרות
הנושאאתלחקוררוצההואשסתםבגללאו,ראיותמחוסרלדרכה
בוחריהודהאך.מהענייןשוכחיםהיוכולםהזמןועם,לעומקיותר

!להודות–והיאשלישיתהבאפשרות
לעברהואפונה.מזהקשהדבראיןומעמדכבודבעליהודהכמולאדם
ה“:ואומר,תמרובתוכםהמופתעהקהל נִּיצְָּדקָּ מֶּ !צודקתהיא.(’כולח)”מִּ
.כאןשקרהמהבכלשאשםזההואאני.ממניזהשלהההריון



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

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

עֹוד תב ְ לֹש ֶּ אָיִמיםש ְ ָ תַפְרֹעהִיש   יךָ ךָ ֹראש ְ אֶּ ְוָתָלהֵמָעלֶּ
('יטפסוקמפרק)..ֵעץַעלאֹוְתךָ 

ושרהמשקיםשרשלחלומםוהרי:שואלמדובנאהמגיד
שרכייוסףפתר,כןאםמדוע,דומיםמאודהאופים
?יתלוהאופיםשראתואילולתפקידוישובהמשקים

:דומההדברלמהמשלידיעלהביאלכךההסבראת
הנושאאדםנראהבציור!נפלאציורשצייראחדלצייר

והביטואנשיםשניעמדו.לחםככרובוסלראשועל
במקורהלנקרוהחלהציפורבאהמביטיםבעודם.בציור

…שבציורהלחםככראת
כךכדיעדזהציירהואגדולכמה–האחדאמר–!ראה

אמר–לא…אמיתיהלחםכיוחושבתטועהשהציפור
נראההלחם,אמנם.!!!כללגדולציירהואאין–חברו
אשרהאדםמןמפחדתאינההציפורמדועאולם,אמיתי
.…ראשועלהסל
חלומואתליוסףהאופיםשרכשסיפר:הנמשלגםוזהו
עֹוף“:אמר םאֵֹכלוְהָּ ןאֹתָּ יֵמַעלַהַסלמִּ הבין.(’יזמ)”רֹאשִּ
עליושנגזרהסימן,ממנומפחדתאינהשהציפוריוסף
…!שייתלהוסופומיתה

ָרה  ַוְיִהי ַדב ְ לכ ְ ַמעְולֹאיֹוםיֹוםיֹוֵסףאֶּ יהָ ש ָ כ ַ ֵאלֶּ ְצָלה  בִלש ְ ה  ִלְהיֹותאֶּ ָ !ִעמ 
('יפסוקלטפרק)

,טורקיהידיעלהרוסיהמטוסהפלתמאז
שתיביןוגוברתהולכתלמתיחותעדיםאנחנו

טורקיהעלסנקציותמטילהרוסיה.המדינות
מצידהטורקיהבעוד,הולמתתגובהומבטיחה
ומצהירההתקריתעללהתנצלבתוקףמסרבת

.גבולותיהעללהגןשתמשיך
הגאוןדבריאתמזכירזהמתוחמצב

ביןלדורמדורבמסורתשעוברים,מווילנה
אתיעבורהרוסיהציכאשר":תלמידיו

הזמןיהיהזה–(הדרדנלים)בוספורוסמיצר
."משיחביאתלקראתשבתבגדיללבוש
והוא'איסטנבולמיצר'גםנקראהזההמיצר
טורקיהשלהאירופאיהחלקביןמפריד
גבולמהווהולמעשה,שלההאסייתיוהחלק

.היבשותשתיבין
לתפוצהשזכוהללולדברים,שינוילשם

.בסיסישאכןהאחרונהבתקופהנרחבת
כימובאאליאךדבהרבשל'הגאון'בספר

ששמעאמרלויןאריהרביהירושלמיהצדיק
בשםברליןחייםרבימהגאוןהדבריםאת
ה'איצלרביהגאוןמפישמעברליןהרב)א"הגר

ן'מוולוזיחייםרביהגאוןאביומפיששמע,ין'מוולוז

.(א"הגרשלהמובהקתלמידושהיה
הגאוןשלתלמידיו,ד"תשעבפורים,בנוסף

דומיםדבריםשמעו,שטרנבוךמשהרבי
,סודותאגלהשלאדברייאףעלאך'':מרבם

,אחדסודלגלותמוכרחאנימקוםמכל
גילהכברשכן,שליסודלאשהואמפניוזאת
שלתלמידו,ל''זצחבריצחקרביהגאוןאותו
א''הגרמפיששמעול''זצין´מוולוזחייםרבי
'',להסתלקותוסמוךזהסודשגילהא''זיע
,א"הגרשלצאצאשבעצמו,שטרנבוךהרב
עצם,קיבלשהואהמסורתשלפיאמר

היאקריםהעיראתכבשושהרוסיםהעובדה
תשמעווכאשר".הגאולהמפעמיחלק

קונסטנטינופוללעירהגיעושהרוסים
כיווןשבתבגדיתלבשוכבראז(איסטנבול)

."לבואהמשיחעומדרגעשבכל
עלכותביםרביםקדמוניםמפרשים,בנוסף
,הגאולהבואלפניכיך"בתנהגאולהנבואות
מבנישהםמגוג,ומגוגגוגמלחמתבמסגרת

ולפי.ישמעאלבבנילהילחםיתעוררואדום
תלמידימצאצאירביםבידיהמצויהמסורת

.רוסיההיאמגוג-א"הגר

ו"ח כסלו התשע"י| פורסם בהידברות 

,מצוהעושההדלקה(.כגדף)שבתבמסכתבגמראאמרו-
מעשההואהמצוהשעיקרדהיינו,להזקוקאינוכבתהואם

כשיעורלדלוקשיכוליםחנוכהנרותשלבלבדההדלקה
הייתהשלאכלשהיסיבהמחמתהנרותכבוואם,הנכוןהזמן
ובאה,החלוןאוהדלתנפתחושלפתעכגון,ההדלקהבזמן
לחזורצריךאינושכלומר,להםזקוקאינו,הנרותוכבורוח

המובחרמןמצוהמקוםומכל.שניתולהדליקם
שעהחציתוךכבהאם,(ברכהבלא)שכבהנרולהדליקלחזור "הלכה יומית: "מתוך

חנוכההשייכים להדלקת נרות דינים 

כדישמןדיבנרשיהיהלדאוגצריךחנוכהנרותכשמדליק
אםוכן,הדלקתומזמןשעהחציהפחותלכלשידלוק
גדוליםהנרותשיהיולהיזהרצריך,שעווהשלבנרותמדליק

אחרהדלקתםמזמןשעהחצילפחותשידלקוהצורךכדי
במיוחדהמותאמיםצבעונייםנרותומצויים)הכוכביםצאת

שלאלהיזהרישו,שעהחצידולקיםואינם,קטנותחנוכהלמנורות

שמןלתתצריךמוקדםנרותשמדליקיםשבתבערבו(.בהםלהדליק
לפחותשידלקובכדי,שבתבערבדייםארוכיםשיהיונרותלהניחאו
שיכוליםנרותלושאיןומי,הכוכביםצאתזמןאחרישעהחציעד

אחדנרהפחותלכלידליק,וכהלכהכדתארוךדיזמןשיעורלדלוק
.התקנהעיקרחובתידיבולצאתכזה
הקיצוניהנראתידליק,הראשוןבלילהחנוכהנרותכשמדליק-

כךואחר,תחילההנוסףהנראתידליקהשניובלילה,ימיןשבצד
נרותהדלקתשסדראיפהויוצא,אתמולשהודלקהנראתידליק
שנוסף,החדשבנרההדלקהשיתחילכדי,לימיןמשמאלהואחנוכה
.הימיםשבתוספתהנסתוספתבגלל

הנרותראוייםהיולא,הנרותאתשהדליקבשעהאםאבל.מהדלקתו
שלאאו,נושבתשהרוחבמקוםשהדליקםכגון,זמנםכשיעורלדלוק

מןהנרותאתולהדליקלחזורצריך,בזהוכיוצא,בנרשמןדישם
.זוהדלקהעלמברךאינומקוםומכל,הדין

אומעותלמנותאסורולכן,חנוכהנרותלאורלהשתמשאסור-
,הדלקתםמזמןשעהחציולאחר,אלונרותשללאורםבספרלקרוא
.שירצהמהלכלהנרותבאורלהשתמשמותר

בזמןהחנוכהחגבימימלאכהלעשותשלאהנשיםנוהגות-
ואחד,הנרותהדלקתלאחרשעהחציעדדהיינו,דולקיםשהנרות
.זהבמנהגלהקלואין,ידןעלחנוכהנסשנעשהמשום,הואהטעמים

וכך“:(’חוישב)תנחומאמדרשהכותב
שלכםפנויותאפילו:יוסףלהאמר

ולא.אישאשתשכןכל,לנואסורות
.עמהלהיות,אצלהלשכבאליהשמע

להיות,הזהבעולם-אצלהלשכב
מלמדת.”!בגיהינוםהבאלעולם-עמה
עושהשאדםשלמעשיםהתורהאותנו
השלכהלהיותיכולההזהבעולם
(.הדףזרהעבודה)הגמרא..ביותרחמורה

נחמניברשמואלרביאמר:אומרת
מצוההעושהכל“:יונתןרביאמר
והולכתמקדמתו,הזהבעולםאחת
עבירההעוברוכל.הבאלעולםלפניו
ומוליכתו(אותועוטפת)מלפפתו,אחת
אדםעל]:אומראלעזררבי.”הדיןליום

!ככלבבוקשורהשהיא[גויהעםשחוטא
(ממנומרפהואינו,אדוניואחררץשכלבכפי)

ַמעוְלֹא“:שנאמר ְצלָּּהלְִּשַכבֵאלֶּיהָָּשָּ ,אֶּ
ּהלְִּהיֹות מָּ -אצלהלשכב,(’י’לט)"עִּ
.הבאלעולם-עמהלהיות,הזהבעולם
לחוטאיש“:א”המהרשכךעלוכותב
גנאיוזהו.מאודגדולצערזהבחטא
לעינישנגלהמשום,חוטאלאותוגדול
.”חוטאאותושלפגמומההנשמותכל

שלממעשיוללמודאנוצריכיםכמה
מעשהשבעקבותשידע,הצדיקיוסף
ולכן!הכלאתמאבדפשוטהואכזה
עםלהתעמתאו,להתמודדניסהלא

ּהבִּגְדֹווַיֲַעזֹב“אלה,הבעיה וַיָּנָּס,ְביָּדָּ
.”(’יב’לט)ַהחּוצָּהוַיֵֵצא
לשחקולאלברוחפשוטצריך

עצמינואתלנסותאסור!משחקים
שמשחקאדםכי,מצביםמיניבכל
[ירוחם,ועוזבומודה]!נכווה-באש

?האם המתיחות בין רוסיה לטורקיה מבשרת את הגאולה


