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  ד"בס

    ירושלים-ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  א"עתשויקרא לפרשת 

   הבירה בפרשתנו ובשושן-תשובה ה
  

  ספק חטא חמור יותר מחטא ודאי

 ֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ִבְׁשָגָגה ִמּכֹל ִמְצֹות ...ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר' הַוְיַדֵּבר "

: כלומר, )ב-א, ויקרא ד( ..." ְוָעָׂשה ֵמַאַחת ֵמֵהָּנה,הֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשינָ ' ה

כגון , )י שם"רש(  כרתיושבמזיד חייבים עלעל לאו מי שעבר בשוגג 

 חטאתשעירת עיזים או כשבה לביא  צריך לה-שאכל כזית ֵחֶלב 

 ?חטאתשמביא ל הבהמה ך להיות שוויה שלכמה צרי. )לב-כז, שם(

 , כלומר.)א,  מחזבחים( נקאד בת אפילו חטאת, הגמראאומרת  -

אמנם  .)שזהו סכום קטן מאד(בלבד  ה אחת כסףעָ  מָ שוהשבהמה 

ב "ב' ותוס, ה וחטאת" דשם' תוס' עי(מן המובחר קרבן אינו קרבן כזה 

, להביא גם חטאת כזואדם רשאי למעשה  אבל ,)ה רבעתים"ב ד, קסו

  .1והרי הוא יוצא בה ידי חובתו

ֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ְוָעְׂשָתה  ":תנורש יש עוד פרשה בפ,לעומת זה

, )יז, ויקרא ה( " ְולֹא ָיַדע ְוָאֵׁשם,ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶׂשיָנה' הַאַחת ִמָּכל ִמְצֹות 

כגון שנסתפק לו אם אכל כזית [ , כרת לידוקֵפְסמי שבא ": כלומר

 ומגן עליו כל זמן שלא נודע לו ,הרי זה מביא אשם תלוי, ]חלב

 - ? הזהוכמה צריך להיות שווה האשם .) שםי"רש( "שודאי חטא

  .)א, מחזבחים ( שני סלעים כסףלפחות צריך להיות שווה האשם 

וצריך  .2העפי כמה וכמה יותר ממשוים  כסףשני סלעים , והנה

קרבן  די בעל עבירה ודאית אם ? כאן מה ההגיון:להבין אפוא

למה על ספקה של אותה עבירה צריך ,  כסףאחת הששווה מע

 יונה נויורב )טו, ויקרא ה(ן "הרמב ?פי כמה יותר קרבן ששוה ביאלה

 : כךואמרו, קושיא זו עמדו על )ה והא" דף"ב מדפי הרי"ע'  דף אברכות(

 שבא חטאעל הודואג הוא מצטער  ,שנכשלבודאות כשאדם יודע 

כדי , לכן .יש בו כדי לכפר במידה רבה על החטאזה צער ו, לידו

 .נקאד בת אפילו חטאת, יביא קרבן קטןדי ש, להשלים את הכפרה

לא עולים בלבו רגשי ,  אם חטאמסופקמי שרק , לעומת זאת

מסתמא לא אכלתי , נו" :הלב משלה את עצמו. צער וחרטה כל כך

ודאי  , צדיק כמוני.או משהו אחר, תמא זה היה רק שומן מס.חלב

 כי הוא ,רגוע יותראדם זה  ."!..ביא תקלה על ידומה לא "הקב

, יותרבאדם זה החמירה התורה  ,לכן. 3שלא חטאמו לה את עצמש

יתן לבו  כדי ש-  שני סלעים- קרבן ששווה הרבה כסףלחייבו 

מי  ,והדחיפה הזבלי  .4יתעורר לחזור בתשובהו, לאפשרות שחטא

  .ואם יעשה תשובה כדבעי, יודע אם יחזור בתשובה

   שברון הלב-עיקר התשובה 

 אם הלב . שברון הלב- אופרה השעיקר הכ, היוצא מן הדברים

של  כל המטרה .כל קרבן שיביאַלחוטא יעזור לא  ,שבוראינו 

 , כי גם בשוגג.המכשול שבא לידויתחרט על שהאדם , הקרבן היא

הייתי   בסך הכל,ל כך מה נורא כ, נו:אדם משלה את עצמו קצת

 אולי :עוד יותר משלה את עצמואדם , שגגה ספקבו .שוגג

יותר דחיפה לשברון לב צריך שם  ,לכן . עבירה לא עברתיבכלל

  .לב באופן טבעישברון שם כי אין  ,ודאיחטא מאשר ב

 " עֹוָלה לֹא ִתְרֶצה,ִּכי לֹא ַתְחּפֹץ ֶזַבח ְוֶאֵּתָנה ",הפסוק אומר

 וללא חסרות  שהרי, זבחים ועולותחפץ בלא ה "הקב .)יח, תהלים נא(

 ֵלב ִנְׁשָּבר ,רּוַח ִנְׁשָּבָרהים ִק לֹאֱ י חֵ ְב זִ " -? מה הוא כן רוצה .בהמות

אדם ישבור את הש ה רוצה"הקב .)יט, שם( "הזֶ ְב א ִת לֹים ִק לְֹוִנְדֶּכה אֱ 

ואז גם הקרבן עולה , ה רוצה בו" הקב,ו אם הוא שובר את לב.בול

 . הקרבן לא שוה הרבה-  אבל אם האדם לא שובר את לבו.לרצון

  .בשברון הלאלא , העיקרהוא לא הקרבן כי 

מזבח חדש בציון  ":אש חדשרתפלת מוסף של אנו אומרים ב

 , ושעירי עזים נעשה ברצון, נעלה עליואש חֹדש ועולת ר,תכין

ושעירי עזים "פירוש  מה ." נשמח כולנות המקדשובעבודת בי

אולי אפשר  ?" נשמח כולנות המקדש ובעבודת בי,נעשה ברצון

 יםדשי חאש של ר המוספים ששעירי, מבוארמשנהב :לפרש כך

' עי(  באים לכפר על טומאת מקדש וקדשיו]המועדיםשאר ל שכן ו[

או , נס למקדש בטומאהנכשגג ועל מי ש, כלומר[ .)ב-א, שבועות ב

 הרי הנביא מבטיח , לעתיד לבוא, והנה.]דשים בטומאהאכל ק

" ְוֶאת רּוַח ַהֻּטְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ". שלא תהיה עוד טומאה בארץ

לכאורה אין עוד צורך בשעירי , אם לא תהיה טומאה .)ב, יגזכריה (

בלתי , כמובן, אלא שזה! תר עליהםאפשר יהיה לוַ ! המוספים

, מועדיםוה להקריב שעיר חטאת בשהרי התורה מצַ , אפשרי

 השינוי -? כ בכל זאת השינוי"מה יהיה א! והתורה הרי היא נצחית

בואו  לא יספיםשעירי המו !"ברצוןעזים נעשה שעירי "ש ,יהיה

דמוטב שלא [, בא לרצון אינושקרבן   שזה-עוד לכפר על חטא 

 אלא יהיו קרבנות -] א קרבן לכפר על חטאתוולא יביהאדם יחטא 

ת  בעבודת בי,ממילא, ואם כך. 5שלא כדי לכפר. לרצוןשבאים 

 חוטא מביא קרבןאשר ה שכ, כי הזוהר אומר! כולנו נשמחהמקדש

 אבל החוטא ,צריכים להיות בשמחההכהנים והלויים , למקדש

 ."ים רּוַח ִנְׁשָּבָרהִק לֹי אֱ חֵ ְב זִ " עצמולקיים ב ,צריך להיות בעצבות

 נשמח ת המקדשממילא בעבודת בי, אחד לא יחטאאבל כשאף 

זהו  !לא כולם ישמחו א, לא יצטרך אף אחד להיות בעצבות.כולנו

 שת המקד ובעבודת בי,ושעירי עזים נעשה ברצון", שאומרים

אין אפשרות  ,כל זמן שיש חטאים, ובכל זאת". כולנונשמח 

, כפי שהבאנוו .צריך להיות בעצבותכי החוטא , שנשמח כולנו

  .שעל החוטא להיות מצטער ודואג על החטא שבא לידו

   אסור שיהיה עצוב יותר מדי-גם בעל עבירה 

 יותר מדי . שיותר מדי עצבות זה גם לא טוב,אבל צריך לדעת

 . אסור להיות יותר מדי בעצבות.אדםאת הולה לשבור עצבות יכ

בשאר ימות גם אלא ,  בשמחהרבותלהאז  שצריך ,בעי באדרילא מ
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חד בעיקר  נתנו לנו יום א.יותר מדי עצבות זה לא טוב, השנה

 על ז צריך להיות בעצבותא, ם הכפוריםיוב, בללשבור את ה

ומרים  אמנם א. עליהןולהתחרטלהתוודות ו, העבירות שעשינו

ם ת הוידוי היא ביואבל עיקר מצוַ , השנהימות וידוי גם בשאר 

 להיות בעצבות על העבירותצריך זה באמת  ביום .הכפורים

א טוב שאדם יהיה יותר מדי  בשאר ימות השנה לאבל. שעשינו

',  אדם צריך להיות יותר בשמחה בשביל לעבוד את ה.בעצבות

  .וך שמחהות מתוולקיים מצ, ללמוד תורה מתוך שמחה

מצד אחד צריך באמת להיות ,  עצמום הכפוריםאפילו ביו

אשמנו "להתוודות בשברון לב ,  שעשינובעצבות על העבירות

וזה  .כ צריך להיות בשמחה"גם ביוה, מצד שניאבל ... "בגדנו

כי ביום הזה ) 'ב, צריך להיות בשמחהתמיד  כי) 'א: משני טעמים

, ט מקרא קדש"יוזהו ל כן וע, מוחל וסולח לעוונותינו' הבפרט 

אבל לובשים בגדי , בלי נעלים אמנם הולכים .וצריך לשמוח בו

, י ויקרא כג"רש' עי(בכסות נקיה  ם הכפורים מצוה לכבד את יו.ט"יו

באמת .  צריך למצוא את האיזון המתאים בין שני הדברים.)לה

 סיגופים על עבירותבקודמים היו מרבים בתעניות והבדורות 

 .ה יכולים לעמוד בזיננובדורות האחרונים ראו שאל אב, שעשו

בשאר ימות השנה אבל , כי כך התורה גזרה ,צמים ם הכפוריםביו

 לא יכולים . אנו דור חלש.איננו נוהגים לצום על עבירות שבידינו

  יש מקילים היוםע"אפילו בצומות שכתובים בשו .לצום הרבה

מזה יותר , ע"שוכתובים בה אבל גם מי שצם בצומות .לא לצוםש

כן גורמים לנו  ו,שצומות רבים יכולים להזיק לנו מפני ,לא צמים

התשובה  מפני שלא זה עיקר ,בעיקראבל  . לביטול תורהבדרך כלל

לא להכשל עוד פעם שלהזהר א תשובה הוה עיקר .שצריך לעשות

לא שמאד זהר להו, תי ונכשלתישהפעם לא נזהררט להתח .בעבירה

גם אם זו עבירה ו,  שכך עבירה במזיד בודאי אם זו. להבאלהכשל

 עיקר ו זה.בוא עוד פעם לידי השגגה הזאתללא להשתדל ש, בשוגג

 ,עיקר התשובה אינםהקרבנות גם כמו ש. לא הצומותו, התשובה

שיתחרט על  ,"רוח נשברה"אלא עיקר התשובה הוא שתהיה לו 

  .ויקבל על עצמו להבא לא להכשל, החטא שחטא

ביום על מה שנוהגים בהרבה מקומות ת באמאני מתפלא 

השירה מה פשר  . של שירהניגוןב" אשמנו בגדנו" לומר הכפורים

היות ש :רוץי אז אמרו לי ת!לשירלא ו ,כאןצריך הרי לבכות ? הזו

לכן , )ב, יומא פו( עושה תשובה מאהבה זדונות נעשות לו כזכויותהו

כעת הפכים נכי כל עוונותינו , "דנוגאשמנו ב"בלשיר יש מקום 

כי  . לא נראה לי התירוץ הזה אבל.6י התשובה והוידוי" עלזכויות

 ? כזוגבוההמדרגה התשובה שלנו היא בש, נין לנו הבטחוןמ

ת להיונוכל  ש,כל כך מעולהני מאד אם התשובה שלנו היא מסופק

ל חשבו לנו כ הלואי שלא יֵ .לזכויותעוונותינו נהפכו בטוחים שכל 

 "אשמנו בגדנו"לומר  ראויש אינני סבור ,לכן .!.. לעבירותכך

  .7 של שירהניגוןב

 צריך לשמור על . לא יותר מדי שברון הלב,אבל מצד שני

שניתנו בו , יום שמחה, ט מקרא קדש"כ הוא יו" גם יוההרי. האיזון

לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב " .לוחות אחרונים

יך לשמור איכשהוא על  צר.) ב,תענית כומשנה ( "וכיום הכפורים

 צריך להרגיש יראת .זאת קצת שברון לב צריך  אבל בכל.האיזון

  .אין לו יראת חטא בכלל, מי שבכלל אין לו לב שבור. חטא

  קשה להגיע לתשובה שלמה

כלל  לא האמינו שראלי שבימי יחזקאל ,מבואר ך"בתנ

ֵעינּו ִּכי ְפָׁש ... ֲאַמְרֶּתם ": אומר להםיחזקאל .יכולה לעזורבה שתשו

 )י, יחזקאל לג(? "ְוֵאיְך ִנְחֶיה, ּוָבם ֲאַנְחנּו ְנַמִּקים, ְוַחּטֹאֵתינּו ָעֵלינּו

למה סברו . )י שם"רש(" כסבורין אתם שלא תועיל לכם תשובה"

ו עד כמה החטא מרחיק והרגיש, את כח החטאדעו כי הכירו ויָ ? כך

גם . ללכן לא האמינו שניתן לעשות תשובה ולהנצ .'את האדם מה

ַחי ָאִני  "-שהוא מקבל תשובה ' אחרי שהנביא נשבע להם בשם ה

ִּכי ִאם ְּבׁשּוב ָרָׁשע ִמַּדְרּכֹו , ִאם ֶאְחּפֹץ ְּבמֹות ָהָרָׁשע, ֱאלִֹקים' הְנֻאם 

 !"'הלֹא ִיָּתֵכן ֶּדֶרְך . " עדין קשה להם להבין את זה- )יא, שם(" ְוָחָיה

  .ת תשובה ולהנצל לעשויתכןשמתקשים להאמין  )יז, שם(

לא כל כך קל למחוק . תשובה איננה דבר פשוט כלל, ובאמת

ישעיהו הנביא נכשל בחטא קל , הנה .את החטא על ידי תשובה

 )ה, ישעיהו ו(" ַעם ְטֵמא ְׂשָפַתִים "-קשה  אמר על ישראל ביטוי .מאד

ַוָּיָעף ֵאַלי ֶאָחד ִמן  ":הנביאכפי שמספר ,  ִּכפרו לוומיד -

 .10" ָלַקח ֵמַעל ַהִּמְזֵּבחַ ְּבֶמְלָקַחִים, 9 ּוְבָידֹו ִרְצָּפה8ִפיםַהְּׂשרָ 

במדרגה רוחנית כל כך : כלומר[הגחלת היתה כל כך לוהטת 

לא , שהוא מלאך שכולו אש שורפת, ָׂשָרף עד שאפילו ]גבוהה

. 11ומוכרח היה ליטול אותה באמצעות כלי, היה מסוגל לאחוז בה

עד שאפילו , עיהו היה כל כך דקהפגם בדיבורו של יש, כלומר

 הפגם לתיקוןולכן גם ,  לא היתה תפיסה והבחנה בולמלאך

שאפילו המלאך לא היה יכול לאחוז , נדרשה גחלת רוחנית כל כך

ַוַּיַּגע ַעל " -? ומה קורה. )283' ב עמ"מכתב מאליהו ח(בה בלא אמצעי 

" ר ֲעֹוֶנָך ְוַחָּטאְתָך ְּתֻכָּפרְוסָ , ִהֵּנה ָנַגע ֶזה ַעל ְׂשָפֶתיךָ : ִּפי ַוּיֹאֶמר

 על ידי המגע אל בחינה -בהתעלות זו לבד ", כלומר. )ז, ישעיהו ו(

מכתב מאליהו ("  כבר ממילא סר הפגם-) של הגחלת(העליונה ההיא 

  .)שם

? "ֶאת ִמי ֶאְׁשַלח ּוִמי ֵיֶלְך ָלנּו: "ה"כ שואל הקב"מיד אח, והנה

, ָואַֹמר ")י שם"רש(? כיח את ישראלמי ילך להו:  כלומר)ח, ישעיהו ו(

בניגוד לנביאים . ישעיהו מתנדב למלא את המשימה"! ִהְנִני ְׁשָלֵחִני

שמות ( כמשה רבינו -שמנסים להשתמט משליחות הנבואה , אחרים

 ישעיהו מתנדב - )ו, ירמיהו א( וירמיהו הנביא )י, י שם ד"רש' ועי. יא, ג

, יות נביא המוכיח את ישראלשלה, צריכים להבין. מיד להיות נביא

. בכל שבת" ששי"או " שלישי"אין משמעות הדבר קבלת 

כפי , השליחות להוכיח את ישראל כרוכה היתה בסבל וברדיפות

ָּפַני לֹא , ֵּגִוי ָנַתִּתי ְלַמִּכים ּוְלָחַיי ְלמְֹרִטים: "שאומר ישעיהו בעצמו

קבלתי על עצמי את שליחות . )ו, ישעיהו נ(" ִהְסַּתְרִּתי ִמְּכִלּמֹות ָורֹק

, למרות שידעתי שבכך הפקרתי את עצמי לקבלת מכות, הנבואה

רדיפות המוכן לסבול את ישעיהו . וליריקות ְּבָפַני, למריטת ְזָקִני

ולתקן בזה את , 12'כדי לַנֵּבא בשפתיו בשם ה, היסורים הללוו

,  שנהשמוניםכך הוא עושה במשך . החטא שחטא בשפתיו

המכפר , ויש שעיר המשתלח, ה בזמן שהמקדש קייםוכל ז, 13לערך

, )ב"א ה"תשובה פ' ם הלכ"רמב(על עבירות קלות אפילו בלי תשובה 

כ לאחר "ואעפ, וישעיהו ודאי עשה תשובה,  תשובהעםוכל שכן 

י פגיעה "י מנשה מלך יהודה ע"ע ישעיהו נהרג -כשמונים שנה 
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 את ישראל בכינוי ֶׁשִּכינה, מפני אותו ֵחטא קל שָחטא בפיו, בפיו

וכל ,  כל תשובתו של ישעיהו)ב, יבמות מט' עי(! 14בלתי מכובד

, ושמונים ימי כפורים שעברו מאז חטא, הרדיפות והיסורים שעבר

 לא הספיקו לתקן ולמחוק את -ושמונים שעירים שהוקרבו בהם 

אפילו , הרי שקשה מאד לתקן חטא באופן מוחלט. חטאו לגמרי

כנראה לא ,  עם כל התשובה שעשה.ֵחטא קל כמו זה של ישעיהו

לדרגה  .שהחטא יעלם לגמרי, הגיע למדרגה העליונה של תשובה

ִּכי ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָּדָבר  ".קל מאד להגיע -של התשובה התחתונה 

שלמות אבל להגיע ל. )יד, דברים ל( 15"ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעׂשֹתֹו, ְמאֹד

  .קשה מאדכבר  זה - למדרגה העליונה, של התשובה

משה עושה , אחרי חטא העגל, בדורו של משה רבינוגם 

דן ,  שובר את הלוחות:שים רבים כדי לתקן את החטא הנוראמע

עולה  ,)כ, י שמות לב"רש' עי(את החוטאים למיתה בכל מיני אפנים 

שיסלח לישראל ויחזירם למצב ' ל להלהר סיני לצום ולהתפל

ה מסכים "הקב .לגמריהוא לא מצליח , ובכל זאת -שלפני החטא 

מראה לו שלוש עשרה מידות ואומר לו  ,לוחות שנייםלו לתת 

 .זאת לא חזרנו למצב שלפני חטא העגל ובכל, "ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרךָ "

 תמוֶ חרות ממלאך הל, לפני החטא זכינו לחרות משעבוד מלכויות

" ִּכי ְּביֹום ֲאָכְלָך ִמֶּמּנּו מֹות ָּתמּות"נתבטלה גזרת , )א, ר לב"שמו(

ולא קבלנו בחזרה , ואת כל זה ִאבדנו בחטא העגל, )טז, בראשית ב(

חרות וו למצב של חרות ממלאך המות נלא חזר. בלוחות השניים

, ּוְביֹום ָּפְקִדי" ,ה עוד אומר למשה"כ הקב"אח. משעבוד מלכויות

תמיד תמיד כשאפקוד עליהם . ")לד,  לבםש( "ָפַקְדִּתי ֲעֵלֶהם ַחָּטאָתםּו

 נולתק, )י שם"רש(" ופקדתי עליהם מעט מן הָעון הזה, עוונותיהם

שמוחקת את החטא , כי לא קל להגיע לתשובה גמורה. מעט מעט

כמות ללהחזיר את המצב  אפילו משה רבנו לא מצליח .עד הסוף

  .חטאהקודם שהיה 

  ?ומדוע,  אחשורוש יותר מכל הנביאיםצליחבמה ה

 ,ל אמרו" חז. לעשות תשובה מעולה שם הצליחו- בשושןוהנה 

גדולה הסרת טבעת יותר מארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות "

ואילו הסרת , שכולן לא החזירום למוטב; שנתנבאו להן לישראל

ם ארבעים ושמונה נביאי. )א, מגילה יד(" טבעת החזירתן למוטב

ושבע נביאות מוכיחים את ישראל ומתחננים אליהם שישובו 

 רק מסיר את ואילו אחשורוש הרשע. ואינם מצליחים, בתשובה

בלי ,  וכבר ישראל חוזרים בתשובה-ה להמן נטבעתו מעל ידו ונות

באמת ארבעים למה ... !כללב זהשאחשורוש או המן ִהְתַּכְּונּו ל

? לישראל לשוב בתשובהושמונה נביאים אינם מצליחים לגרום 

  ? למה זה לא עזר.ל"ר, הרי גם הנביאים ניבאו כל מיני פורעניות

זמן רב לפני שסנחריב בא להגלות : נראה שהסיבה לכך היא זו

הראשון שניבא על . הנביאים כבר ִנְּבאּו שתהיה גלות, את ישראל

ַּכֲאֶׁשר "יכה את ישראל ' שאמר לירבעם שה, כך היה אִחיה השילוני

 ... ְוָנַתׁש ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵמַעל ָהֲאָדָמה ַהּטֹוָבה ַהּזֹאת,נּוד ַהָּקֶנה ַּבַּמִיםיָ 

עד ,  אחריו עוד נביאים רבים.)טו, א יד"מלכ(" ְוֵזָרם ֵמֵעֶבר ַלָּנָהר

מזהירים את עשרת השבטים במשך כמה דורות , ישעיהו הנביא

 נבואות"במשך כמה דורות אפוא ישראל שמעו . שתהיה גלות

ועל כן התרגלו אליהן , רבות על הגלות שלא התקיימו" שחורות

הם , גם כשסנחריב כבר בא בסוף. ולא האמינו שאי פעם יתקיימו

כך גם עם .  עד שזה קורה-אינם מאמינים שיצליח להגלותם 

ירמיהו מזהיר , בא שנבוכדנצר יבואישעיהו מנַ . נבוכדנצר

אבל , הנביא אומר': אבל ישראל אומרים לעצמם, שנבוכדנצר יבוא

וגם אם .  ודאי לא יבואכ" וא,מכאןמאד נבוכנצר הרי נמצא רחוק 

גם לאחר . 'ודאי לא יגיע עד ירושלים, יבוא לארץ ישראל

: עדיין יש תירוץ, שנבוכנצר התקרב וכבר שם מצור על ירושלים

גם סנחריב שם מצור על ירושלים בזמן . כבר היו דברים מעולם

ואם כן ודאי גם , )לז-לה, ב יט"מלכ( שנפל וסופו, ישעיהו הנביא

עד הרגע האחרון . נבוכדנצר לא יצליח להחריב את בית המקדש

  .ממילא לא חוזרים בתשובה. שזה יקרהמאמינים לא 

על בהתחלה הכל מתנהל . בשושן המצב הוא הפוך, לעומת זה

דואג שהסעודה תהיה ,  המלך מזמין את כולם למשתה,מי מנוחות

' עי(עם ההכשרים הטובים ביותר , )ח, אסתר א(" ִאיׁש ָוִאיׁשִּכְרצֹון "

ושומעים בבוקר  קמים ,אחדבהיר יום ב ,לפתעו, )יג, ר ב"אסת

. ל"ר,  לא יהיה שום יהודי בעולםשבתוך אחד עשר חודש כבר

, הם הגזירה גרמה לכך שחזרו בתשובההפתאומיות שבה נחתה עלי

יפך מן הֶהרגל לה( הפתאומיות מעוררת מאד את הרגש שכן

 לכן .הדרך לתשובהכבר ומכאן קרובה , )שַמכֶהה את הרגש

כל יותר מ ,לעורר את ישראל לתשובה הצליחשאחשורוש הוא זה 

  .הנביאים

וזכו , זכו לצאת ממות לחיים, בזכות התשובה שעשו, ובאמת

 ,םלנצח את כל הגויגם כו ז .)א, שבת פח( לקבל את התורה מרצון

התר הזה של ניצלו את ה  אמנם לא.)יא, אסתר ח(" ּוְׁשָלָלם ָלבֹוז"

 אבל זכו ,)י, טשם ( "ִּבָּזה לֹא ָׁשְלחּו ֶאת ָיָדםּבַ "כי , "ְׁשָלָלם ָלבֹוז"

 היתהוליהודים ,  המן ובניו נתלו על העץ.גזרההלהפוך את כל 

תשובה הפתאומי היתה י הזעזוע ה" ע.ושמחה וששון ויקראורה 

מאפלה לצאת ו זכו ,תשובה הזאתה קבל את ה" והקב,בלב שלם

ְלַקֵּים ֶאת ְיֵמי ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה "נו נצטוֵ לדורות גם  .לאור גדול

 , היוםמצוותכל לקיים את מגילה ואת הלקרוא , )לא, שם(" ִּבְזַמֵּניֶהם

לזכור שהנס , )שם( "ִּדְבֵרי ַהּצֹמֹות ְוַזֲעָקָתם"גם אלא , לא רק זהאבל 

זאת  רק בצורה כ.16ה"צום וזעקה אל הקבי " אלא ע,ךלא בא סתם כ

  .השגנו את הנס הגדול של פורים

.  היוםוה שמי שענה לאבותינו בשושן הבירה יענה גם לנונק

ישלח לנו '  ה.בהרבה עניניםגדולה ה לישועהיום זקוקים  אנו

  .אמן,  ונזכה להיות בשמחה ובטוב לבב כל הימים,ות ונחמותעישו

  

  

  

  

  
22801 

  

 

  ,פי הבנתו של העורךיחה נערכה להש

  .יש לתלות בעורך בלבד) אם ישנם(וכל טעות או חסרון 
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ב , כריתות י' תוס(א דנקרא עבריין "אלא שבפחות מדנקא י, )ה וחטאת"שם ד' ותוס, ה דנקא"א ד, י זבחים מח"רש(ואף בפחות מדנקא יוצא . 1

  ).ה מכלל"ד
  ).ה רבעתים"ב ד, ב קסו"ב' תוס' עי(פי ארבעים ושמונה . 2
, )ז, שמות יז" (ְּבִקְרֵּבנּו ִאם ָאִין' הֲהֵיׁש  "י שנסתפקו ישראל"שע, ליפת עמלקכי הספק הוא מק, )240" (עמלק"הוא בגימטריא " ספק"ד, וידוע. 3

 לגמרי הכופר - עמלק ָּפַתח ֶּפַתח בפני - "ְּבִקְרֵּבנּו ִאם ָאִין' הֲהֵיׁש " -'  בהשגחת ההספקש, היינו). שםי "רש' עיו. ח, שם ("ַוָּיבֹא ֲעָמֵלק"מיד 
ֲאֶׁשר "וזהו ]. ל"ואכמ). ב, חולין קלט(? ..."ֲהִמן ָהֵעץ: "וגם ָהָמן נרמז בתורה בלשון ספק. [בישראל פגועלא ולבו -ומאמין רק במקרה , בהשגחה

נולדים ש, "ָקְרָך ַּבֶּדֶרךְ "ומצב זה מביא ל', הוא עייף ויגע בעבודת ה, כי מי שיש לו ספקות באמונה). יח, דברים כה" (ְוַאָּתה ָעֵיף ְוָיֵגעַ ... ָקְרָך ַּבֶּדֶרךְ 
מביא קרירות ורפיון ביחס לחובת התשובה המוטלת , הספק שיש לאדם אם ָחָטא או לא, וכן בענָיֵננו. והדברים ידועים. בו עוד יותר קירור ורפיון

  . שחטאבודאייותר ממה שהחמירה על מי שיודע , ולכן החמירה עליו התורה בענין הקרבן, עליו
 תשובה יותר וספק עבירה צריך . לכל אדם לחפש ולפשפש במעשיו ולשוב מהם בעשרת ימי תשובהויש: "ל"וז, א להלכה"וכן הביא הרמ. 4

  ).ג" תר' סיח"א או"רמ( "ולכן קרבן אשם תלוי הוצרך להיות יותר ביוקר מחטאת, כי יותר מתחרט כשיודע שעשה משאינו יודע, מעבירה ודאי
  .ש"ע, )א"הנדפס בסידור הגר" (שיח יצחק"וכעין זה פירש ב. 5
  ).ג"ח אות ס"ד מ"תענית פ(על המשנה " תפארת ישראל"וה, ])אחר פרשת וילך[ליום הכפורים , מהדורא רביעאי( על התורה "סכן כתבו החת. 6
, ובלי ספק הנעימה היא בקבלה לנו, שאומרים הוידוי ביום הצום בנעימת קול נעים מאד, מעולם תמהתי: "ל"כתב וז) שם(ת "בחתם סופר עה. 7

, תשובה' ק דהלכ"ם בפ"וניחא לי לפי מה שכתב הרמב. שמתודה על חטאיו ופשעיו שעשה,  הוידוי צריכים לומר בבכי ותחנוניםוהלא
אבל גם הוידוי הוא מצות עשה . היינו שיתחרט בלב ויקבל עליו בהסכמה גמורה שלא יעשה עוד דבר זה, שהתשובה היא מצות עשה בעצמה

אם , ועוד. לכן אנו מנעימים בשמחה ואומרים הוידוי בקול נעים לכבוד המצוה, המצוה צריך להיות בשמחהכ "א, ככתוב והתודה, בפני עצמו
לפי מה שאיתא במדרש , ועוד. שמתהפכים לזכויות, לכן אנו מנגנים בשמחת לב', נהפכין העוונות לזכויות כדאיתא בגמ, התשובה היא מאהבה

וקרבן , וזה ונשלמה פרים שפתינו בוידוי, ה כאילו הקריב פרים"שהמתודה נחשב לפני הקב, ידקאי על הוידו, על פסוק ונשלמה פרים שפתינו
הוה כקרבן , מכל מקום כיון שהציבור מתודים יחד כולם, הגם שקרבן יחיד אינו טעון שירה ונסכים(לכן אנו משוררים בקול נעים , טעון שירה

עוד יש )]. א"ק י"ס, שבסוף הספר" דרשה ליום הכפורים"ב, ז"חלק ט(ת ציץ אליעזר "והובאו חלק מדבריו בשו. [ל"עכ)". ציבור וטעון שירה
ָאְכָלה ּוָמֲחָתה ִפיָה ְוָאְמָרה לֹא ָפַעְלִּתי "ואיננו בגדר ,  שחטאנויודעיםמפני שלפחות אנו , בקול נעים" אשמנו בגדנו"שאומרים , מבארים

  .ועל פרט זה יש מקום להיות שמח, )כ ,משלי ל" (ָאֶון
  ).ז"ת' ש ישעיהו סי"ילק(המלאך מיכאל הוא . 8
מתחלפות לפעמים זו ) שמוצאן מן השינים(ץ "כי אותיות זסשר, )]ו, ש ח"שה" (ְרָׁשֶפיָה ִרְׁשֵּפי ֵאׁש["ן "בשי" ִרְׁשָּפה"והוא כמו , )י"רש(גחלת . 9

  .י"ן בצד" וכאן התחלפה השי.)י ומצודות"רש' עי(זו עם 
ויש .  נשמותיהן של צדיקים-יש מי שאומר ? ומה הוא מקריב). [א, מנחות קי' עי( שמיכאל עומד ומקריב עליו קרבנות ,הוא מזבח של מעלה. 10

  .)]ה ומיכאל"שם ד' תוס( כבשים של אש -מי שאומר 
 שניתמש ברק כאשר הש!  עדין היה נכוה ממנה-וכשניסה ליטול את הגחלת במלקחת אחת , שכלי אחד לא הספיק לו, ומבואר במדרש. 11

שהיו שם , וכנראה עומק הענין הוא [.)ו"ת' ש ישעיהו סי"ילק( אז הצליח ליטול את הגחלת -") ֶמְלָקַחִים(" מלקחת בתוך מלקחת -כלים 
  ].ואשרי העומדים על סוד הענין.  בחינות שהבדילּו בין מדרגתו של המלאך למדרגת הגחלתשתי

  ."ניב שפתים"שנבואה היא מלשון , שכתבו) ז, בראשית כ(ם "ורשב) א, שמות ז(י "רש' עי. 12
 ואולם בחלק - עוזיה יותם וחזקיהו -שכן בחלק גדול מתקופת נבואתו היו מלכים צדיקים ביהודה , אולי לא נרדף במשך כל הזמן הזה. 13

  .'וכו" ֵּגִוי ָנַתִּתי ְלַמִּכים"ש, ואז כנראה התקיימו הדברים האלו, מתקופה זו ָמַלך ביהודה אחז הרשע
, והנה). ב, יבמות מט" (ְּבתֹוְך ַעם ְטֵמא ְׂשָפַתִים ָאנִֹכי יֵֹׁשבדאמר ", מפני אותו ֵחטא קל שָחטא בפיושישעיהו נהרג , ל מוסרים לנו כן להדיא"חז. 14

א בין נבואותיו דן והורג את ישעיהו בגלל סתירות שמצ, גם מנשה, ובכל זאת.  שעל כך הוא נהרג- כנראה -לא ידע , מנשה שהרג את ישעיהו
וכנראה טענתו של ]. והכל מיושב, שאין שום סתירה בין הנבואות, מבארת מיד' ואולם הגמ). שם(' כמבואר בגמ[, לנבואתו של משה רבינו

אמר  על ש-על מה הוא נהרג , לפני מותו, ואולי רצו לרמז בזה מן השמים לישעיהו. 'ולא מפי ה, שישעיהו אמר את הדברים מעצמו, מנשה היתה
ַעם ְטֵמא 'משום דקרינהו לישראל , ומשום הכי איענש לנסורי פומיה: "שכתב) ה נסרוה לפומיה"שם ד(י "רש' עי. ['ולא מפי ה, דברים מפי עצמו

  "].ולא מחמת תוכחה, ה" שלא צוה לו הקב,מדעתו' ְׂשָפַתִים
  .ן הכוונה היא למעשה התשובה"לדעת הרמב. 15
כמו שכתב בהקדמה , י זעקה ותפלה"שהנס הושג ע, אלא גם כדי ללמד, לא רק כדי לפרסם את הנס, ם"ת הרמבוגם קריאת המגילה נתקנה לדע. 16

 ,ה ותשועות שעשה לנו" כדי להזכיר שבחיו של הקב,הנביאים עם בית דין תקנו וצוו לקרות המגלה בעונתה: "ל"וז, )בסוף מנין המצוות(לספרו 
ים ְקרִֹבים ים ְקרִֹבים ים ְקרִֹבים ים ְקרִֹבים ִק ִק ִק ִק  ִּכי ִמי גֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו ֱאלֹ ִּכי ִמי גֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו ֱאלֹ ִּכי ִמי גֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו ֱאלֹ ִּכי ִמי גֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו ֱאלֹ,,,, שאמת מה שהבטיחנו בתורה שאמת מה שהבטיחנו בתורה שאמת מה שהבטיחנו בתורה שאמת מה שהבטיחנו בתורה,,,,וכדי להודיע לדורות הבאיםוכדי להודיע לדורות הבאיםוכדי להודיע לדורות הבאיםוכדי להודיע לדורות הבאים , כדי לברכו ולהללו;והיה קרוב לשועינווהיה קרוב לשועינווהיה קרוב לשועינווהיה קרוב לשועינו

" חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום"', ובזה מיושב מה שאמרו בגמ. [ל"עכ)". ז, דברים ד (ינּו ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליוינּו ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליוינּו ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליוינּו ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליוקֵ קֵ קֵ קֵ  ֱאלֹ ֱאלֹ ֱאלֹ ֱאלֹ''''הההה ּכַ  ּכַ  ּכַ  ּכַ ,,,,ֵאָליוֵאָליוֵאָליוֵאָליו
ולא זכר לתפלות , נסַל הרי קריאת המגילה היא זכר :וקשה לכאורה). י שם"רש" (שהיו זועקין בימי צרתן יום ולילה, זכר לנס", )א, מגילה ד(

שתענית , יותר היה מתאים לתקן?  ביום ובלילה זכר למה שהיו זועקים ביום ובלילה המגלהולמה יהיה חייב לקרות, ענו בשושןולתעניות שהת
, קרוב לשועתינו' גם להודיע שהבאה דתקנת קריאת המגילה . ם הענין מבואר"ואולם לפי הרמב! ולא קריאת המגילה, ילהאסתר תהיה ביום ובל

מחייב ענין זה ולכן ,  בתקנת קריאת המגילהאלא ענין עיקרי, ואין זה רק פרט צדדי בסיפור הנס. שהתענו והתפללו, כמבואר במגילה עצמה
  ].לילהביום וב שהיו זועקין בימי צרתן מהזכר ל, המגילה ביום ובלילהאת לקרוא 


