
מתוך הפרשה

ד"בס
 ע
ים
מנ
הז

"
ח 
לו
פ 

"
ים
חי
ה
ר 
או

"

v.hayom@gmail.com

הדלקת  
נרות

צאת  
השבת

רבינו 
תם

17:3418:2619:09ם-י

17:3218:2319:06א"ת

17:3318:2419:08חיפה

w
w
w
.H
ay
om
.o
rg
.il

י הקדוש"רש

זמני השבת

!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו                        "התשע' אדר ב' ט

,   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

-ויקראספראתלקרואאנומתחיליםהשבת
,המקדשדינימובאיםשבו,כֹהניםתורתספר

.הקורבנותהקרבתעניינינמצאיםובתוכם
החוטאשהאדםבכךברורהמאודמטרהישנה
עםעושהשהאדםהפעולותכל.קורבןמביא

כללמתוךבחירתומשלבהחל,הקורבן
האדםאתמכניסשכברדבר,העדר

הטובאת,אבחראנימהםאיזה,להתלבטות
נשארלאכךשגםוחולהרזהאחדאו?והשמן

אתבוחרבסוףשהאדםודאי?לחיותהרבהלו
שחטאתורוצהמאודהוא.והמשובחהטוב
למסעמתכונןהוא.טובההכיבצורהתכופר

תיקמכיןהוא.שבועבערךשייקחלירושלים
שלהקרלאוירחמיםובגדיםאוכלעם,לעצמו

להכיןצריךשגםנזכרהואומיד.ירושלים
האוכלאתלהאורזוהוא,לכבשתומסעתיק

..וחמלהבדאגהוהציוד
שעותכמהבכל,לירושליםהמסעמתחיל
לשתותלאכולבכדי,וכבשתוהואעוצרים
שהוארגעבכלזהבשלב.הדרךמעמלולנוח

,עליהרחמיםבונכנסים,שלובכבשהמתבונן
זאתהיא,במצוותשלוזהירותחוסרשבגלל
לוגורםוזה,המחיראתלשלםשצריכה
הדרךבכל.מעשיועלעמוקהלחרטה

עובריאיךמרגישהואלירושליםהמפותלת
עליומצביעיםוכמו,בומביטיםאורח

עולהבודאי,הזההיהודיאתראו":ואומרים
מעניין,שבידוחטאיםבגלללירושליםהוא
ככלהבושהאתהואמרגיש.."?עשהכברמה

.ירושליםלשעריויותריותרמתקרבשהוא
,כבשתועםהמקדשביתלשעריהואמגיע
מהיכן:אותוושואליםפניםלומאיריםוכולם
.לא:ועונההואמתבייש?צורךולאיזה?באת
מביןהואומיד..פהעברתירק..רקאני

מטרתאתמסגירהאחריושמשתרכתשכבשתו
,פניואתמקדםהכהן.לירושליםבואו

לביתאיתוהביאשהואמהנדבהומתפעל
נדבהלאשזו,הואשמביןברגעאך,המקדש

מורכןבראשאותומכווןהוא,חטאתאלה
.הזהמהסוגבמקריםמטפליםששםלמחלקה

ידיולהניחהכהןאותומצווה,השחיטהלפני
..חטאועלווידויולעשותהקרבןראשעל

בבושה,שעברהדרךבכלנזכרהואעתה
מלטף,ושביםמהעובריםלושהייתההגדולה

שפועההמסכנהכבשתושלראשהאתהוא
שלמעשיולאןיודעתאיננהעדיןכי,בשלווה
שלעולםלעצמוונשבע.אותההוליכואדוניה

!כאלהבנסיבותלירושליםיותריגיעלאהוא
יותרבצורהמעתהמצוותלשמורהואמקבל
לאבכדילעצמוגדרותלשיםואף,טובה
,לאדםגורמתהתורה.שכזהבמצבעודלעמוד
הכיברמהבתשובהחזרהשללמצבלהגיע

וקבלה,חרטה,ווידוי:השלביםאת.עוצמתית
.בשרועלחווהואףמיישםהאדם,לעתיד

שהתורהחשובמאודדברעודישנואך
,הפרשהשלהשניבפסוקכבר.אותנומלמדת

יבכִּיָאָדם":התורהלנואומרת כֶּםיְַקרִּ ָקְרָבןמִּ
:כתובלהיותצריךהיהלכאורה.('בא)"'לַה

כֶּםָאָדם יבכִּי,מִּ לא,כמובןאך.'לַהָקְרָבןיְַקרִּ
..כזאתבצורהנכתבהפסוקלחינם
,לייביהודההרב"אמתשפת"הלנומבאר

יבכִּיָאָדם":לתורהבפרושו כֶּםיְַקרִּ -מִּ
להשםורצונוכחומפנימיותליתןהפשיט
:ספורנועובדיההרבעליוומוסיף."יתברך

יבכִּיָאָדם" כֶּםיְַקרִּ ."מעצמכםיקריבכי-מִּ

החטאעלוהכפרהבתשובהלחזרהמעבר
בשבילמשהולהקריבצריךאדם,עצמו
שלביואתהתפילהאתשישנכון.ה"הקב

קרובלהיותבכדימספיקלאזהאך,התשובה
מהאישיות!מעצמךמשהוצריך,ה"להקב
מהדבריםהעולםלבוראשתקריבקורבן!שלך

העולםמתאוותמשהו,לעשותרגילשאתה
.בלעדיהםיכוללאשאתהבטוחשאתההזה
אבינולאברהםאמרה"שהקבמהפיעלויובן
ַעָתה":בנואתלעקודמוכןשהיהלאחר
י יםיְֵראכִּייַָדְעתִּ תָחַשְכתָָּוְלֹא,ַאָתהֱאלֹקִּ אֶּ
נְךָָּ יְדךָָּאֶּתבִּ נִּייְחִּ מֶּ זהו.('יבכבבראשית)"מִּ

ה"והקב,אבינואברהםשלהעשיריהניסיון
עכשיורקש,העקידהלאחרלאברהםאומר
וזו.אלוקיםכיראאותולהחשיבמתחילהוא

,החסדעמודאבינואברהם!עצומהשאלה
',השלהאמתאתהעולםלכלמורהשהיה
,שלוהאמונהבשביללאשלהיכנסמוכןוהיה
יראשהואעליומעידה"הקבעכשיוורק

שארלכלאישורמקבלוהוא,אלוקים
!?שלוהקודמיםהניסיונות

אבינושאברהםיודעה"שהקבודאי,אלה
משהולאזהאך.ענקחסדובעלגדולמאמין
עודקיבלהריכי,אברהםאצלדופןיוצא

שנתנסהלאחרורק.אלוכוחותבלידתו
דברשזהולמרות,אכזריותשכולובניסיון
והיה,שבוהטבעייםהכוחותלכלשמנוגד

לואומרפה,יחידובנואתלהקריבמוכן
עכשיו!אותהשיחקתאברהם,פשש:ה"הקב
הקרבתכי,שליבאמתשאתהיודעאני

לכוחותמעברנראההיהשזהלמרות.מעצמך
להקריבמוכןהיית,שלךלטבעיםומעברשלך

.הכלאתממשבשבילי
אתדווקא'להלהקריבחשובכמהאנורואים

בטוחיםשאנוהדבריםואתשלנוהרצונות
כללבדרךשזה.בלעדיהםיכוליםלאשאנו

.בשלמות'להלהתקרבמאתנושמונעמה
אםרק,שלנוהניסיונותאתבהצלחהנעבור
בוראבשביללהקריבמוכניםשאנונחליט
שמצריכיםהדבריםאתוגם!הכלאתהעולם
.לוותרמאתנו

ר ב ֵּ נֵּיֶאלד ַּ לב ְּ ָראֵּ ת ָ ִיש ְּ רְּ ָאמַּ ֶהםוְּ יָאָדם,ֲאלֵּ ִריבכ ִ קְּ םמִ יַּ ןכ ֶ ב ָ הָקרְּ ר('בפסוק'אפרק)..'לַּ יאוֲאש ֶ הֶיֱחָטאָנש ִ ָעש ָ חַּ וְּ לתאַּ ֹותִמכ ָ 'הִמצְּ
רֱאלָֹקיו יָנהלֹאֲאש ֶ ָעש ֶ ש ְּ תֵּ םָגָגהב ִ ָאש ֵּ ...וְּ
ִביא הֵּ נוֹ ֶאתוְּ ב ָ ('כבפסוקדפרק)...ָקרְּ

באהנשיאשאם,מסבירה(:יהוריות)הגמרא
שהאזרחשכןכלאז,שגגתועללכפרבכדי

.קורבןעליהםויביאפשעיועליודההפשוט
שהעםודאיאז,שגגותיועלמודההנשיאואם

מהווהנשיאאותוכיבמזידמחטאיםימנעו
!העםלשארדוגמה
נשיאשיהיהחשובכמהאותנומלמדתהתורה
...העםלכלדוגמאלשמששיוכלראויומנהיג

בעל הטורים

את..{כא} ַּ ט  ָהלחַּ ק ָ יארֲאש ֶ {כב}:הו אהַּ ָנש ִ
('כבפסוקותחילת'כאפסוקסוףדפרק)...ֶיֱחָטא

פסוקשלשמהסמיכות,הטוריםבעלמסביר
'כבופסוק,הקהלחטאתעלשמדבר'כא

ללמודניתן,הנשיאשלחטאועלשמדבר
בשלמגיעלעיתיםהקהלשלשחטאםכךעל
לתקןאותםמוכיחלאשמעליהםשהאדםכך
.לחובתוגםנזקףהחטאכןועל.מעשיהםאת

ספורנורבי עובדיה 

יָאָדם ִריבכ ִ קְּ םיַּ ןִמכ ֶ ב ָ ('בפסוקאפרק)'הלַּ ָקרְּ

החטאעלוהכנעהחרטהלאדםאיןאם
.שלימהתהיהשכפרתויתכןלא,שעבר

זכורשבת 



ִלים ן יֹאְמרּו ַהּמֹש ְ ּבֹון: ַעל ּכֵּ ר (' זככאבמדבר )! ּבֹאּו ֶחש ְ ָֽ ים ּתֹוְכחֹות מּוס  (' משלי ו כג) ֶדֶרְך ַחיִּ

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

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

אחריםדבריםודיברעברהקריאהאתהשומעואם.המגילהקריאת
מיכדיןודינו,חובתוידייצאלא,בקריאתוממשיךשהקוראבעוד
.להלןשיבוארוכפיהמגילהמקריאתחלקשמעשלא
בזמןבזהלהזהרישובפרט,המגילהבקריאתהיטבלדקדקצריך

מילהאףלאבדלאש,במגילהקוראציבורהשליחאתששומעים
ומהם),מהפוסקיםרביםשלדעתמשום,במגילההקריאהמןאחת

ידייצאלאמהמגילהאחת(מילה)תיבהחיסראם,(ועודן"הרוא"הרשב

-מהלכות מקרא מגילה -
וצריך.הפוריםביוםהמגילהבקריאתחייבמישראלאדםכל

ְקָרא,ֱאלַֹקי"שנאמר,ביוםולקרותהולשובבלילהלקרותה אֶּ
יָהוְלֹאוְלַיְלָהַתֲענֶּהוְלֹאיֹוָמם בספרנאמרזהופסוק."לִּידּומִּ

(.ט"כיומא)בגמראואמרו"השחראילתעללמנצח"בפרקתהילים

לעניןלמדיםאנוזהמפרקולכן.השחרלאיילתנמשלהשאסתר
,היהודימרדכיעםיחדהמלכהאסתרידיעלשנכתבההמגילה

ר ב ֵּ דַּ יְּ הֶאל'הוַּ אֹמרֹמש ֶ יֶנֶפש  ,ל ֵּ לֲעָלהו מָ ֶתֱחָטאכ ִ עַּ המַּ ..'ב ַּ
('כאפסוקהפרק)

שדהגבולאלהגיעובדרכם.גדולהפמליהבראשבדרךרכבאחדמלך
אתלהרוסהמלךציווה,דחוקההייתהששעתםכיוון.מגודרתשהייתה

הארץועםבורפשוטכפריהיההשדהבעל.לעבורשיוכלוכדיהגדר
כיחשבולתומו,המלכותבגינוניידעולאהמלךאתכללהכירשלא

ובחרון,חמתובובערהכןעל.שדהוגדראתמשברתציידיםחבורת
.בשיירההעובריםכלאתולגדףולקללקולואתלהריםהחלאפו

פוחזאותואתלהביאציווה,המקללשלמתעוזתושנדהםהמלך
עלהמלךריחם.במלכותמורדכדיןלמוותדינואתוגזר,מהירלמשפט
על,מעשהוחומרתמהכללויודעמביןאינושהלהשראהכיוון,הכפרי

וינקהמעשיועלייענשהכפריכיציווהאולם.הדיןגזראתביטלכן
הרחובותאתלנקותהפקידוהותחילה.הבירהעיררחובותאת

סביבותאתלנקותעליוהטילומכןולאחר,המלךמארמוןהרחוקים

ר ב ֵּ נֵּיֶאלד ַּ לב ְּ ָראֵּ אֹמרִיש ְּ יֶנֶפש  לֵּ ָגָגהֶתֱחָטאכ ִ ֹלִבש ְּ ֹותִמכ  'הִמצְּ
ר יָנהלֹאֲאש ֶ ָעש ֶ התֵּ ָעש ָ תוְּ חַּ אַּ נ ָהמֵּ הֵּ ('אסוקפדפרק)מֵּ

התכווןלאבכללהוא,בשוגגשחטאאדםאותוהרי,לשאולוצריך
אתהדליקובטעות,בשבתהקירעלנשעןלמשל.עבירהלעשות
?!לבשםלאבכללהואהרי?אשםהואמה.האור
נכוןאומנם.כפרהצריכהבשוגגעבירהשגם,התורהלנומראהאלה

?נבעההיאממהאבל,לבתשומתחוסראו,שכחהכאןשהייתה
כי!שלאודאי?ויאכלחלילהישכחכיפורביוםגםאדםאותוהאם
מה,והשבת.כיפוריום,הקדושהיוםשלבעיצומונמצאכולוהרי
??קדושהמספיקלאהיא
ולכן,תקלהשללאפשרותאדישהיהאדםאותושודאי?מהאלה
חוסרגםכי.קורבןלהביאהתורהחייבהכךבשל.מספיקנזהרלא

.לעתידוקבלהחרטהוידוידורש,לבתשומת

כמהעדהביןכךומתוך,המלךשלוגדולתותוקפוואת,המלוכהעוצםאתהביןכך,בדרגההכפרישעלהככל.המלךחצראתולבסוף,הארמון
ממנוולבקשלפניולהתחנןשיוכלכדי,המלךלפניאותושיביאווביקש,הממונההשראלהכפריפנהלבסוף.פשעוהיהרבומה,המלךנגדחטא

שנכשלפעמיםכךומתוךה"הקבשלגדולתואתכללמביןאינוהחוטאהאדם:טובשםבעלישראלרביאומרהנמשלהואוכך.ומחילהסליחה
.ומחילהסליחהנפשועלומבקש,מתחנןהיה,המלכיםמלכימלךשלגדולתועוצםאתמביןהיהלו.בחטא

בקיאיםהכלשאיןמכיוןמקוםומכל.הפוריםבימילקרותהלנושתקנווהם
לכן,קלףגביעלכתובהכשרהמגילהישלכולםלאוגם,המגילהבקריאת

,כלומר,"כעונהשומע"מדיןהמגילהקריאתחובתידילצאתנוהגיםאנו
ידייוצא,כשרהמגילהמתוךאותהשקוראממימגילהקריאתששומעמי

מתוךציבורהשליחקוראלכן.בעצמוקראהואכאילוהקריאהחובת
גםו,הקריאהחובתידיהציבורכללאתלהוציאמכויןוהוא,כשרהמגילה

כמוזהוהרי,בקריאתוחובהידילצאתלכויןצריכיםכולוהציבור
חיובלעניןלנשיםהאנשיםביןחילוקואין.ממשבעצמםקוראיםשהם

,הנשיםכדיןזובקריאהחייבותהנשיםאףכי,המגילהקריאתשמיעת
עלנעשהשהנסועוד,ואסתרמרדכישבימיההצלהנסבאותוהיוהןשאף
אינןשהנשיםנהגומקומותשבקצתפיעלואף.אסתרהיא,אשהיד

לנהוגאין.שומעותהיולאביוםאבל,בלילהאלאמגילהמקראשומעות
ידיעלהונהגובודאי,בהלכהיסודכללושאיןזהמנהגלבטלומצוה,כן

.המקומותשבאותםהארץעמי
שבסוףהברכהלאחרעדענייןבשוםלדבראסורהמגילהקריאתבעת

שמעלאוכדומהרעשאיזהשמחמתלאדםקרהאםמקוםומכל.חובתו
המגילהמתוךהמיליםאותןאתלקרותיכול,המגילהמקריאתמיליםכמה

ויזדרז,מודפסתמגילהאלאכשרהמגילהאינההיאאםאפילו,שבידו
וימשיךישתוקואז,בוקוראציבורשהשליחמקוםעדוימשיךבקריאתו
ששמעזמןכל,חובתוידיבזהויוצא].ציבורהשליחמפיהקריאהלשמוע

בעצמוקראהמגילהמיעוטורק,ציבורהשליחמפיהמגילהקריאתרובאתלפחות

.[בידואשרהמודפסתהמגילהמתוך
לבואיכולותשאינןנשים,ולפיכך,המגילהקריאתקודםלאכולאסור
שיחזרועדוממתינות,המגילהקריאתלשמועהכנסתלביתהתפילהבזמן

צריכות,המגילהקריאתשומעותהןכךאחרורק,הכנסתמביתהאנשים
אתבעצמןתשמענהאשרעדלאכולשלא,בבוקרפוריםביוםלהזהר
פירותלטעוםאותהאוקפהלשתותמותרמקוםומכל.המגילהקריאת
משיעורפחותפתאועוגהאףלאכולמותרוכן.המגילהקריאתקודם

.(גרם56שיעורשהוא)כביצה
.הברכהעליהםתבוא,מגילהמקראקודםכלוםלטעוםשלאוהמחמירים

:(קלבויראפרשתזוהר)יוחאיברשמעוןרביכותב
ית יָתָאהְשנִּיןְמָאהּוְבשִּ ַתְרֵעייְִּתַפְתחּוןלְִּשתִּ

,לְַתָתאְדָחְכְמָתאּוַמבּוֵעילְֵעילָאְדָחְכְמָתא
נָשְכַבר.בְִּשבִּיָעָאהלְָאֳעלָאַעלְָמאוְיְִּתַתַקן

ְתַתַקן יָתָאהְביֹוָמאְדמִּ ְמָשאָעַרבֵמכִּיְשתִּ שִּ
...ְבַשַבָתאלְֲאָעלָא
הששילאלףשנהמאותששבשנת:תרגום
ומעינות,למעלההחכמהשערייפתחו

לאלףלהיכנסהעולםיתכונןו.למטההחכמה
.לשבתלהיכנסשמתכונןאדםכבןהשביעי

שהיאר"התשבשנת,אומרהקדושהזוהר
,(שנה180-כלפני)העולםלבריאת5600שנת

יתכונןוהעולם,למטההחכמהמעיינותיפתחו
.השבתיוםכנגדשהוא).השביעילאלףלהיכנס

שאדםכמו(שנה1000כנגדבבריאהיוםשכלכפי
יהיהשהכלודואגהשבתאתלקבלמתכונן

אתלהכיןיתחילהעולםכך,ומסודרמוכן
.הגאולהלקראת(למניינם1840משנתהחל)עצמו

גדולשינויחלשנה180כשלפנירואותועינינו

אזעדאם.(התעשייתיתהמהפכהשיא)בעולם
כךכללאהיובעולםוהגילוייםההמצאותכל

זומתקופה,נורמאליובקצבמשמעותיים
.דרגותוכמהבכמהעלהזהואילך
,מטוסים,חלליות,לוויינים,ספינות,רכבות

סוףואין,אמתבזמןהעולםמכלתקשורת
ממציאשכיוםאדםשכלכך.ולהתחדשותלידע

תוךכי.זמנישהואיודע,כלשהומוצרומפתח
משוכלליותרהרבהמשהויוציאוקצרזמן

,הזהסופיהאיןהידעפרץכלמהיכן.ומתוחכם
אנשיםשהיולמרותבעברקייםהיהשלא
צריךהעולםש,הזוהרמסביר?חכמיםמאוד

ה"הקבולכן,המשיחלימותעצמואתלהכין
כךובעקבות,למעלהחוכמהשעריפתח

.למטההחוכמהמעיינותמתגברים
אתשקראובעת,וציפוחיכוהאמינואבותינו
לארץהחזרהאתשמבשריםבנביאהפסוקים
ים":ישראל ַבְצתִּ יְַרְכֵתיוְקִּ ץמִּ ּוֵרָבםָארֶּ ֵסחַָּעִּ ּופִּ

תָהָרה אֹובִּילֵם,ֵהנָהיָשּובּוגָדֹולָקָהליְַחָדווְיֹלֶּדֶּ

ךְַָּמיִּםנֲַחלֵיאֶּלאֹולִּיֵכם רֶּ יִָּכְשלּולֹאיָָשרְבדֶּ
לשאולשניתןפסוקים.('ח-'זלאירמיה)"ָבּה

,נכה,שעיוריתכןאיך.שאלותהרבהעליהם
,למסעותיוצאיםשלא,ההריוןבזמןואשה
מעלועוד.ישראללארץ"יְַחָדו"למסעיצאו

ךְָּ)!(ַמיִּםנֲַחלֵי" רֶּ איך!?"ָבּהיִָּכְשלּולֹאיָָשרְבדֶּ
דברי(1903)המטוסהמצאתלאחראך?יתכןזה

"יְַחָדו"מגיעיםכולם.מובניםפתאוםהנביא
ךְָּ"ישראללארץ רֶּ ."ָבּהיִָּכְשלּולֹאיָָשרְבדֶּ

עתעלשמדברהפסוקאתשקראואבותינו
י":הגאולה לְתִּ ְתגַדִּ יוְהִּ ְשתִּ ְתַקדִּ יוְהִּ לְֵעינֵיוְנֹוַדְעתִּ

,('כגלחיחזקאל)"השםֲאנִּיכִּיוְיְָדעּוַרבִּיםגֹויִּם
בויראההעולםשכליתכןזהאיךהבינולא

זהלנואך..הגאולהבעת'הקידושאתזמנית
ליצירתהחכמהאתנתןהשםלשוואלא!מובן

...הטלוויזיהומסכיהתקשורתהלוויינים
קיים  בכדי  לקיים  את  דברי  התורה  הכל

ממש  לביאת המשיח ולהכין את העולם 
!אמן,ָּשנזכהָּלראותָּבעינינו–בקרוב 


