
ד"בס

v.hayom@gmail.com

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

!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948ז"התשעכסלו ' כד

ב שֶׁ ץַיֲעֹקבַויֵּ רֶׁ אֶׁ יבְּ גּורֵּ ץָאִביומְּ רֶׁ אֶׁ ָנַעןבְּ כְּ
('אפסוקלזפרק)

עליוקפץ,בשלוהלישביעקבביקש.('בלז)וישב

,בשלוהלישבמבקשיםצדיקים.יוסףשלרוגזו

להםשמתוקןמהלצדיקיםדייןלא,ה"הקבאומר

בעולםבשלוהלישבשמבקשיםאלא,הבאלעולם

?הזה

22לאחר.בשלווהלשבתמבקשאבינויעקב

העצוםהמתח,לבןבביתקשהעבודהשלשנה

יעקבמבקש,ושכםדינהומעשה,עשיואחיובגלל

זאתוכל.עברמכלאותושפקדוהצרותמכללנוח

מתוךבתורהולעסוקלשבתבשביל?מהבשביל

??בסדרלאמה?רעמה.הדעתוישובנחת

לכםמספיקלא,מה:לצדיקיםה"הקבעונה

שאתם,הבאבעולםלושתזכוהעצוםהשכר

באהמיד?הזהבעולםוליהנותלשבתגםרוצים

ליעקבלהזכירכמו.יוסףשלהצרהליעקב

.וחולףזמנידבר,עשיושלהםהזהעולםשברכות

עולםשזהוהבאעולםברכתאתיש,יעקבלך

בכדיהזהבעולםמאמץקצתעודעדיף.הנצח

.שלםשכרלקבל
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16:2617:1817:49ם-י

16:2217:1417:45א"ת

16:2217:1317:44חיפה

,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,  ל"זזוהרהבןמסעוד פחימה , ל"זבנה בתחזימה, יסמיןבתל"זתהל תקווה

,ל"זרות בןליאור אלכסנדר , ל"זעישהבןדוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי 

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

שברגע,יהודהעללנומספרתהפרשה

להרוגהרצוןלגבידעיםתמימיהאחיםשכל

הואיוצא,הבורותלאחדולהשליכויוסףאת

ַצעַמה“-שומתעקשכנגדם יבֶּ תַנֲהֹרגכִּ אֶּ

ינּו ינּוָאחִּ סִּ תְוכִּ אנויכולים,כלומר”?ָדמֹואֶּ

מה?דמואתלכסותאך,יוסףאתלהרוג

ממעשהלברוחיכולאדםהאם?הטעם

ולכן,[יצליחלאפשעיומכסה]?עושהשהוא

שלאבכדילישמעאליםאותולמכורמציע

.בולפגועיצטרכו

,מצרימהויורדלישמעאליםנמכריוסף

מסרבהואאביויעקבזאתוששומע

צעראתהאחיםשראולאחר.להתנחם

לפדותורצומעשיהםעלהתחרטואביהם

החיפושיםשכלאלא,קוניומידיוסףאת

וזעמםמרירותםכלאת..לשואהיואחריו

המכירהרעיוןאתשהגהמיעלכעתשפכו

בנולחזורלנואמרתלאלמה.יהודה–

לנואמרתלמה?הביתהאותוולהחזיר

בינושפרץהסכסוךבעקבות?אותולמכור

מהםלהפרדיהודההחליטאחיולבין

לונשאשם.אחרמגוריםלמקוםולעבור

.בניםשלושתלויולדתוזואשה

לאשהאותוהשיא,ֵער,בכורובנומשבגר

הרעההתנהגותובעקבותאך,תמרבשם

וכך.צעירבגיללמותהשמיםמןעליונגזר

בבית.[אֹוָנן]השניהאחשלבגורלוגםעולה

אשר[ֵשָלה]הצעירהבןנשאריהודה

אתלשאתעליוהיההייבוםלחוקיבהתאם

בנואתגםלאבדשפוחדיהודהאולם,תמר

בטענהאלהמנישואיםמתחמק,השלישי

.צעירעדיןשֵשָלה

אשתוגםובינתייםגדלֵשָלההימיםעוברים

שינוישאיןשרואהתמר.מתהיהודהשל

תתבררשבסוףתחבולהיוזמת,במצבה

,זהותהאתמסתירהשהיאתוך.כמוצלחת

להשאירלווגורמתמיהודהמתעברתהיא

האישייםוהפתיליםהחותמתאתאצלה

.שלו

הבשורהמגיעהחודשיםמספרלאחר

הרתה-תמרשכלתולוומספריםליהודה

משמעיתחדפוסקיהודה.ידועלאממקור

[כהןשהיה’ֵשם‘שלביתוהיתהתמר]כהןבת”ש

,('טכאויקרא)”בשרפהמיתהחייבתשזנתה

יאּוהָָ“:ולכן ָשֵרףהֹוצִּ .”!ְותִּ

תמרפונה,המדורהאתמכיניםבעוד

יש“:לוויאמרליהודהשילךלשליח רְלאִּ ֲאשֶּ

ה י,לֹוֵאלֶּ כאןלייש,זניתילא”!ָהָרהָאֹנכִּ

לאישששייכיםוהפתיליםהחותמתאת

יהודהאלמגיעהשליח.בהריוןאנישממנו

אתרואהיהודה.הסימניםאתלוומראה

האלההסימנים,עיניווחושכותהסימנים

?עושיםמה.שלוהאישייםהחפציםהם

עווללאעלכלתואתלשריפהשולחהוא

.למעשההאחראיהיהשהואבעוד,בכפה

.אפשרויותשלושקיימותיהודהבפני

מילה.ראיותלהשמידהואיכול,הראשונה

למדורהתמראתוזורקיםשלואחת

לאלעולםאחדואףבינתייםשהתחממה

בסיפורהעיקריהאשםשהואכךעלידע

.הזה

לשליחלהגידיכולהוא,שנייהאפשרות

לדרכהללכתתמראתישחררשפשוט

רוצההואשסתםבגללאו,ראיותמחוסר

הזמןועם,לעומקיותרהנושאאתלחקור

בוחריהודהאך.מהענייןשוכחיםהיוכולם

!להודות–והיאהשלישיתבאפשרות

דבראיןומעמדכבודבעליהודהכמולאדם

המופתעהקהללעברהואפונה.מזהקשה

יָצְדָקה“:ואומר,תמרובתוכם נִּ מֶּ .(’כולח)”מִּ

הואאני.ממניזהשלהההריון!צודקתהיא

.כאןשקרהמהבכלשאשםזה

שהיהיהודהשלוהמעמדהכבודעםמה

לעיניואףברביםשיוצאהקלון?נשיא

שחשובמה.שמשנהמהלאזה?משפחתו

…טעיתישאניהיאוהאמת!האמתזה

זוהי,ולהודותאחריותלקחתיודעשאדם

,ישראלעםשאנוהסיבהוזוהי!גדולה

דוקאיהודים.יהודהשםעל,יהודיםנקראים

יםולא יםאוְראּוֵבנִּ כי.אחרשבטכלאויֹוֵספִּ

ה“מלשוןזהיהודי שתילהשישמילה”מֹודֶּ

הכלעלתודהלהגיד–האחת.משמעויות

זה–והשניה.טובהכפוילהיותולא

ה“לשואלא.האמתעללהודות זוהי”מֹודֶּ

מפיומוציאיהודישכלהראשונההמילה

מילהזוהיכי,מתעוררשהואברגע

.היהודיהאדםשלהמהותאתשמגדירה

אתיודעשאתהשברגעמיהודהלומדיםאנו

עלתותראל.חזקחזקבהתחזיקהאמת

ואנשיםרעהחברהלרצותבשבילהאמת

וקלותנוחותרקזהשלהםהאינטרסשכל

דברשלבסופו.לריקזמנםאתומבלים

אלהאתורקאךמחפשה”הקב

שבגללכאלהולאבאמתשהחזיקו

החזיקונעימותואינוחותשלשיקולים

אםותודהגברתהיה.והשקרבבלוף

ולאכולםכנגדלצאתמוכןתהיה!טעית

שלהאמתשהיאהיחידהבאמתלהתבייש

.העולםבורא

,  מֹוֶדה ַעל ָהֱאֶמת.. ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם “

ְלָבבֹו “ְודֹוֵבר ֱאֶמת בִּ

ר ִמי,ָנאַהכֶׁ תלְּ מֶׁ ִתיִליםַהֹחתֶׁ ַהפְּ הוְּ ַהַמטֶׁ הוְּ לֶׁ הּוָדהרַוַיכֵֵּּ?ָהאֵּ ר,יְּ ָקה:ַויֹאמֶׁ נִֵָּצדְּ !יִממֶׁ
('כו'כהפסוקיםלחפרק)

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

ר.ַוַיִכיָרּה תַויֹאמֶׁ ֹתנֶׁ ִניכְּ הּוָרָעהָיהחֵַּ,בְּ ,ֲאָכָלתְּ
ףֹטַרףָטֹרף ('לגפסוקלזפרק)!יֹוסֵּ

במראההסתפקיעקבמדוע:השאלהונשאלת

דרשולאיוסףשלבדםהספוגההפסיםכותונת

ועונה?לקבורהולהביאהגופתואתלראות

:"החייםאור"ה

,נטרףטריפותשתיכילומרנתכוון.טורףטרוף

גופושטרפהוהשני,והרגתוחיהשטרפתוהאחת

עצמותיואחרלבקשנתייאששבזה,למעונתה

.לקוברם

לחפשיעקבהשתדללאלמהקשההיהזהוזולת

!קבורהמצותבהםלקייםיוסףעצמותאחר

:פירוש"!ָמָצאנּוזֹאת"ואמרונתחכמוהאחיםוהם

החיהכיהרגישומזה.עמהעצמותבלא,לבדה

הטריחםלאולזהלמעונתהגררתו[שכנראה]

.עצמותיואחרעודלחפש

אור החיים הקדוש

זמני השבת



ה ה י לֹא ַיֲעש ֶׂ ר' כ ִּ בָּ ים, אלוקים ד ָּ יאִּ בִּ יו ַהנ ְּ דָּ ל ֲעבָּ ה סֹודֹו אֶׂ לָּ ם ג ָּ י אִּ ( 'פסוק ז' עמוס פרק ג)! כ ִּ

י הִּ ה  ַויְּ רָּ ַדב ְּ לכ ְּ לֹאיֹוםיֹוםיֹוֵסףאֶׂ ַמעוְּ יהָּ ש ָּ כ ַ ֵאלֶׂ ש ְּ ה  בלִּ לָּ צְּ יֹותאֶׂ הְּ ה  לִּ ָּ מ  !עִּ
('יפסוקלטפרק)

עמוסבנביאקוראיםאנוהשבועבהפטרת

באחד.הראשוןהמקדשביתבימינביאשהיה

י":כתובבהפטרההפסוקים הלֹאכִּ 'הַיֲעשֶּ

י,ָדָבראלוקים םכִּ לסֹודֹוָגָלהאִּ ֲעָבָדיואֶּ

ים יאִּ זהפסוק":דודמצודתהכךעלוכותב".ַהְנבִּ

עושה'האיןכי.בהשגחהבאשהכלראיהמביא

."הנביאיםאלבתחילהסודויגלהאםכי,דבר

י"עמושגחבעולםשקורהמאורעכלכלומר

לנביאיםגילהשהואלראותניתןולראיהה"הקב

.בעולםלהתרחששעתידמהכלאת

הנביאישעיהושהתנבאונבואהישנה,לדוגמא

אתשהחריבוהבבליםעל,ירמיהוגםמכןולאחר

העירעלהיאהנבואה.הראשוןהמקדשבית

לאושהיאאותהלהחריבעתידה"שהקבבבל

!לנצחשובתבנה

לְוָהְיָתה":בפסוקיםכתובוכך יָבבֶּ ַמְמָלכֹותְצבִּ

ת רֶּ ְפאֶּ יםְגאֹוןתִּ תֱאֹלקיםְכַמְהֵפַכתַכְשדִּ ְסֹדםאֶּ

ת ַצחֵתֵשבלֹא.ֲעֹמָרהְואֶּ ְשֹכןְולֹאָלנֶּ דֹורַעדתִּ

יָשםַיֵהלְולֹאָודֹור יםֲעָרבִּ צּולֹאְוֹרעִּ "ָשםַיְרבִּ

י".('יגישעיהו) ַלְמתִּ לְושִּ יםיֹוְשֵביּוְלֹכלְלָבבֶּ ֵאתַכְשדִּ

רָרָעָתםָכל ּיֹוןָעשּוֲאשֶּ םְבצִּ י.'הְנֻאםְלֵעיֵניכֶּ ְננִּ הִּ

יָך יתַהרֵאלֶּ ית'הְנֻאםַהַמְשחִּ תַהַמְשחִּ ָכלאֶּ

ץ יָהָארֶּ יתִּ תְוָנטִּ יאֶּ יָךָידִּ יָךָעלֶּ ְלַגְלתִּ ןְוגִּ יםמִּ ַהְסָלעִּ

יָך ְקחּוְולֹאְשֵרָפהְלַהרּוְנַתתִּ ְמָךיִּ ןמִּ בֶּ ָנהאֶּ ְלפִּ

ן בֶּ יְלמֹוָסדֹותְואֶּ ְממֹותכִּ ְהיֶּהעֹוָלםשִּ "הְנֻאםתִּ

.('נאירמיהו)

שהיתהבבלהעירעלמתנבאיםהנביאיםכןאם

להיחרבעתידההיאש,בתקופתםאימפריה

!לנצח,עולםעדלהיבנותולא

בבלהעירחורבות??שקרהמהזההאומנם

עלומשתרעותלבגדדדרומיתמ"ק34נמצאות

פנחסר"דכותב.בקירובר"קמ8.5שלשטחפני

Ancient):ביברפילד jewish History)מלוךאחרי

אחת,חשובהעירלהיותבבלהוסיפהעוד,כורש

לאטלאטאבל,הפרסיתהאימפריהשלהבירות

חלםהגדולאלכסנדר.תקנהללאהעירחרבה

אך,שלוהעולמיתהאמפריהלמרכזלהפכה

לבסוף.הרעיוןמימושאתמנעהפתאומימותו

הייתההיא,ההיסטוריהמבמתבבלנעלמה

משמשותוחורבותיהאנוזמננועדחרבותלתל

."העבריתהנבואהלאמתומתמדתאילמתעדות

:(בבלערך)המקראיתהאינצקלופדיהבלשוןאו

השניהאלףבמשךשהייתהזועיר–בבל"

שלבירתןהספירהלפניהראשוןוהאלף

אלאהיוםממנהנשארלא,שונותאימפריות

."ממזרחופרתנהרשפתעלנרחבחורבותשדה

ציורהציב[ש"ימ]חוסייןסדאםשאףיודעיםאנו

להריסותבכניסהנבוכדנצרושלעצמושלעצום

מהשרידיםחלקמחדשבנהגםהוא.העיר

עלשמואתוהטביעהארכאולוגיםשללחרדתם

מצויהכתובת.לנבוכדנצרבדומהמהלבניםרבות

זהדבר",אומרתמההריסותחלקעלהכתובה

,נבוכדנצרשלבנו,חוסייןסדאםבידינבנה

."עיראקלתפארת

להקיםשהצליחלפניכידועמתזהשליטגםאך

!מדהימהנבואה.החורבותאתמחדש

ארוכתבנבואה"הסתכן"להנביאיםעלמדוע

אנושיודעיםאלה?"ההיסטוריהקצהעדטווח

לֹא"שמפני.בכללקייםלאכביכול"סיכון"שה

ה י,ָדָבראלוקים'הַיֲעשֶּ םכִּ לסֹודֹוָגָלהאִּ ֲעָבָדיואֶּ

ים יאִּ שלדבריוהםהנביאיםדברי."ַהְנבִּ

עתידאשראתידםעללנושנתן,ה"הקב

.הימיםאחריתועדמאזלהתרחש

וכך“:(’חוישב)תנחומאמדרשהכותב

שלכםפנויותאפילו:יוסףלהאמר

ולא.אישאשתשכןכל,לנואסורות

.עמהלהיות,אצלהלשכבאליהשמע

להיות,הזהבעולם-אצלהלשכב

.”!בגיהינוםהבאלעולם-עמה

שלמעשיםהתורהאותנומלמדת

להיותיכולההזהבעולםעושהשאדם

..ביותרחמורההשלכה

רביאמר:אומרת(.הדףזרהעבודה)הגמרא

:יונתןרביאמרנחמניברשמואל

,הזהבעולםאחתמצוההעושהכל“

.הבאלעולםלפניווהולכתמקדמתו

מלפפתו,אחתעבירההעוברוכל

רבי.”הדיןליוםומוליכתו(אותועוטפת)

[גויהעםשחוטאאדםעל]:אומראלעזר

רץשכלבכפי)!ככלבבוקשורהשהיא

ְולֹא“:שנאמר(ממנומרפהואינואדוניואחר

יהָָָשַמע ְשַכבֵאלֶּ ְצָלּהלִּ ְהיֹות,אֶּ ָמּהלִּ "עִּ

,הזהבעולם-אצלהלשכב,(’י’לט)

.הבאלעולם-עמהלהיות

לחוטאיש“:א”המהרשכךעלוכותב

גנאיוזהו.מאודגדולצערזהבחטא

לעינישנגלהמשום,חוטאלאותוגדול

אותושלפגמומההנשמותכל

.”חוטא

שלממעשיוללמודאנוצריכיםכמה

מעשהשבעקבותשידע,הצדיקיוסף

ולכן!הכלאתמאבדפשוטהואכזה

עםלהתעמתאו,להתמודדניסהלא

ְגדֹוַוַּיֲעֹזב“אלה,הבעיה ַוָּיָנס,ְבָיָדּהבִּ

.”(’יב’לט)ַהחּוָצהַוֵּיֵצא

לשחקולאלברוחפשוטצריך

עצמינואתלנסותאסור!משחקים

שמשחקאדםכי,מצביםמיניבכל

.[ירוחם,ועוזבומודה]!נכווה-באש

,מצוהעושההדלקה(.כגדף)שבתבמסכתבגמראאמרו-

מעשההואהמצוהשעיקרדהיינו,להזקוקאינוכבתהואם

כשיעורלדלוקשיכוליםחנוכהנרותשלבלבדההדלקה

שלאכלשהיסיבהמחמתהנרותכבוואם,הנכוןהזמן

,החלוןאוהדלתנפתחושלפתעכגון,ההדלקהבזמןהייתה

צריךאינושכלומר,להםזקוקאינו,הנרותוכבורוחובאה

המובחרמןמצוהמקוםומכל.שניתולהדליקםלחזור

שעהחציתוךכבהאם,(ברכהבלא)שכבהנרולהדליקלחזור

היולא,הנרותאתשהדליקבשעהאםאבל.מהדלקתו

דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה

כדישמןדיבנרשיהיהלדאוגצריךחנוכהנרותכשמדליק

אםוכן,הדלקתומזמןשעהחציהפחותלכלשידלוק

גדוליםהנרותשיהיולהיזהרצריך,שעווהשלבנרותמדליק

אחרהדלקתםמזמןשעהחצילפחותשידלקוהצורךכדי

במיוחדהמותאמיםצבעונייםנרותומצויים)הכוכביםצאת

שלאלהיזהרישו,שעהחצידולקיםואינם,קטנותחנוכהלמנורות

צריךמוקדםנרותשמדליקיםשבתבערבו(.בהםלהדליק

בכדי,שבתבערבדייםארוכיםשיהיונרותלהניחאושמןלתת

לושאיןומי,הכוכביםצאתזמןאחרישעהחציעדלפחותשידלקו

לכלידליק,וכהלכהכדתארוךדיזמןשיעורלדלוקשיכוליםנרות

.התקנהעיקרחובתידיבולצאתכזהאחדנרהפחות

הקיצוניהנראתידליק,הראשוןבלילהחנוכהנרותכשמדליק-

כךואחר,תחילההנוסףהנראתידליקהשניובלילה,ימיןשבצד

נרותהדלקתשסדראיפהויוצא,אתמולשהודלקהנראתידליק

שנוסף,החדשבנרההדלקהשיתחילכדי,לימיןמשמאלהואחנוכה

.הימיםשבתוספתהנסתוספתבגלל

שהרוחבמקוםשהדליקםכגון,זמנםכשיעורלדלוקהנרותראויים

אתולהדליקלחזורצריך,בזהוכיוצא,בנרשמןדישםשלאאו,נושבת

.זוהדלקהעלמברךאינומקוםומכל,הדיןמןהנרות

אומעותלמנותאסורולכן,חנוכהנרותלאורלהשתמשאסור-

,הדלקתםמזמןשעהחציולאחר,אלונרותשללאורםבספרלקרוא

.שירצהמהלכלהנרותבאורלהשתמשמותר

בזמןהחנוכהחגבימימלאכהלעשותשלאהנשיםנוהגות-

ואחד,הנרותהדלקתלאחרשעהחציעדדהיינו,דולקיםשהנרות

.זהבמנהגלהקלואין,ידןעלחנוכהנסשנעשהמשום,הואהטעמים

בָֹת ֶאל ְלָבֶבָך   (' דברים ד לט) ְוָיַדְעּתָ ַהיֹּום ַוֲהש ֵׁ

ר  כֹל ֲאש ֶ ַמְרּתָ ַלֲעׂשֹות ּכְ (' ייזדברים ) יֹורּוךָ ְוש ָ

ר   ים ּתֹוְכחֹות מּוָסָֽ (' משלי ו כג) ֶדֶרְך ַחיִּּ

עֹוד תב ְּ ֶׂ לֹש  יםש ְּ מִּ איָּ ָּ ש   ֹעהיִּ תַפרְּ ךָּ אֶׂ יךָּ ֹראש ְּ לֶׂ הֵמעָּ לָּ תָּ ךָּ וְּ אֹותְּ
('יטפסוקמפרק)..ֵעץַעל

ושרהמשקיםשרשלחלומםוהרי:שואלמדובנאהמגיד

המשקיםשרכייוסףפתר,כןאםמדוע,דומיםמאודהאופים

?יתלוהאופיםשראתואילולתפקידוישוב

הדברלמהמשלידיעלכדרכוהמגידהביאלכךההסבראת

הנושאאדםנראהבציור!נפלאציורשצייראחדלצייר:דומה

.בציורוהביטואנשיםשניעמדו.לחםככרובוסלראשועל

ככראתבמקורהלנקרוהחלהציפורבאהמביטיםבעודם

…שבציורהלחם

כךכדיעדזהציירהואגדולכמה–האחדאמר–!ראה

–חברואמר–לא…אמיתיהלחםכיוחושבתטועהשהציפור

אולם,אמיתינראההלחם,אמנם.!!!כללגדולציירהואאין

.…ראשועלהסלאשרהאדםמןמפחדתאינההציפורמדוע

:אמרחלומואתליוסףהאופיםשרכשסיפר:הנמשלגםוזהו

ןֹאָתםֹאֵכלְוָהעֹוף“ יֵמַעלַהַסלמִּ .(’יזמ)”רֹאשִּ

עליושנגזרהסימן,ממנומפחדתאינהשהציפוריוסףהבין

…!שייתלהוסופומיתה

ּבֹון  ים ּבֹאוּ ֶחש ְ לִּ ן יֹאְמרוּ ַהּמֹש ְ ('כזכאבמדבר )ַעל ּכֵׁ


