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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו                     "סיון התשע' יב

מתוך הפרשה

השפעבהבתקופהנמצאיםאנובדורנו

אבותינושנה200-כלפני.בשיאונמצא

כמולהיראותיכולשהעולםדמיינולאאפילו

בביתהיוםחיאדםכל.היוםשהואבמצב

לכל,האווירמזגפגעימפנישמגן,יציבאבן

,כביסהמכונת.ביתובתוךמיםברזישאדם

אוכל,תחבורה,ברגעהעולםלכלתקשורת

לכאורה.קץלאיןתענוגותומבחר,וזמיןמגוון

היהמאשרמתקדםהכיבמצבהעולם.נפלא

לאהיאקידמהשמסתבראך.פעםאי

!לאושרהערובה

טרודיםיותרהרבהנראיםהיוםאנשים

שלפיסהעודאחרירודפיםתמיד,מהעבר

עוד.הזמןאתשיעבירצעצועאיזהעוד,אושר

עוד.העינייםאתמשביעהשלאארוחהאיזה

.שהייתילהגידבשבילל"לחוקפיצהאיזה

?הביתאתנשפץ?האוטואתהשנהנחליף

.הלאהוכך

כיווןמכלגירוייםעצמועלמזמיןהאדם

אתממצאשהואחושבהואכךכי,אפשרי

הגאון.שלנוהזמניבעולםשלוהשהיה

,הזהבעולםההנאותאתהשווהמוילנא

ישתההוא.מלוחיםמיםששותהצמאלאדם

המלךשלמה.ירווהלאפעםואףוישתה

ל":לזהקורא םֲעַמלכָּ דָּ אָּ ׁשְוַגם,ְלִפיהּוהָּ ַהנֶּפֶּ

ֵלאלֹא כללעמוליכולאדם.('זוקהלת)"ִתמָּ

,החומריותתאוותיואתלספקבשבילחייו

מחכההאושרשהנהבטוחשהואלמרותאך

.המיוחלהאושראינוזהשוב,לפינהמעבר

בטוחשהאדם,הספרבביתמתחילזה

מתחילהואואז,גדולנהיהכברהואשהנה

כברשהנהבטוחהואמכןולאחר.לחיות

.החייםמתחיליםואז,הצבאאתיסייםהוא

אניואז,החְבֵרהעםלטיוליטוסאניאולי

,חוזרהואהנהאך.לחיותזהמהירגישקצת

בתחושה,העבודהלמעגללהיכנסומנסה

פה,טובהבמשרהיהיהשהואשברגע

אתמוצאהוא,לשנהומשנה.החייםיתחילו

משכנתאסוחב,ילדיםמביא,מתחתןעצמו

.זהלאשזהמרגישהואועדיין.ותשלומים

ההנאהלהשגתבמרוץממשיךהואעדיין

מימנורחוקהשכמובן,האולטימטיבית

...והלאה

בעת,האדםלבנישישגדולההכיהבעיה

תענוגותאחריבמרדףעסוקיםשהם

..שבדברסיפוקהחוסרזה,חומריות

במצבימתבטאת,ממומשתלאתאווהכל

שלהקרובההסביבהעלשמשפיעיםרוח

2.5-מיותר.עצמוהאדםעלוכמובן,האדם

נוטליםישראלבמדינתאנשיםמיליון

תלונותתשמעהזמןכל.דיכאוןנגדתרופות

העוברממצבמרוציםלא.האישימצבםעל

מסוימותמדמויותמרוציםלא,שלהםושב

,שלהםהכולסטרולמרמת,במשפחתם

.אפשרינושאכלעלתלונהלהםישובגדול

כלועל,הכללהגידמותר?לא,הביטויחופש

!?שרוציםמי

חשובמאודעיקרוןלזכוראנוצריכים

לעולםבאשהאדםשאומרעיקרון.ביהדות

.תפקידואתלמלאבשבילורקאךהזה

העולםבפניכפרוזדור"הואהזהוהעולם

התפקידאתלמלאובכדי.('טזדאבות)"הבא

לנונתןה"הקב,העולםלזהנשלחנושלשמו

שהואהמשפחה.צריכיםשאנומהכלאת

וגם,לנונתןשהואוהפרנסה,לנובחר

,התנאיםהםאלו.לנוקבעשהואהבריאות

.תפקידינואתלבצעאמוריםאנושאיתם

יותרלימגיעה":ולהגידלקוםיכוללאאדם

.."חכםיותרלהיותצריךהייתי".."פרנסה

אלו"?חולהלהיותמגיעלידוקאלמה"

שבוראהתנאיםאלו!שקיבלתהתנאים

אתתמלאאתהשאיתם,יודעהעולם

!טובההכיבצורהתפקידך

לויעזורה"שהקבלבכותבמקום,אדםואם

תפקידואתולהשליםרוחניתלהתעלות

מיניכלעלבוכההוא,בשלימותבעולם

זה.הזההעולםשלדברים.גשמייםדברים

מהו,טובהבצורהמביןלאשהואמראה

.לפהנשלחהואמהולשם,תפקידו

ששמחיהודילראותרוצההעולםבורא

אוהבלאממשהוא!תודהואומר,במצבו

שכותבכמו!תלונותומלא,עצובשיהודי

םַוְיִהי":בפרשתנוהפסוק עָּ ַרעְכִמְתֹאְנִניםהָּ

ְזֵני .('איאפרק)!"ַאּפוַוִיַחר'הַוִיְׁשַמע',הְבאָּ

'הַוִיְׁשַמע",אזכי.טובלאזהמתלונןשיהודי

להיותיכולאיך.כועסה"הקב"ַאּפֹוַוִיַחר

הכיאתעושהשאניעליסומךלאשאתה

?בשבילךטוב

,ַעֹנְתָךְלַמַען":שאומרמפורשפסוקישנו

ָךּוְלַמַען ָךְלֵהיִטְבָך-ַנֹסתֶּ חדברים)"!ְבַאֲחִריתֶּ

הוא,והניסיוןהעינוישלהמטרהכל.('טז

עלשכרלךלתת,באחריתךְלֵהיִטְבָךבכדי

כךכלאתהלמהאז!עוברשאתההניסיונות

םִיְתאֹוֵנןַמה"?מתאונן דָּ יאָּ ,('לטגאיכה)"?חָּ

ועדייןחישאתהברגע.ירמיהוהנביאאומר

מהרקלךיש.בעולםתפקידךאתממלא

בכל,לךשנותןמהכלעלה"להקבלהודות

,יָּּהִיְסַרִניַיֹסר":מוסיףהמלךודוד.ורגערגע

וֶּת ִנילֹאְוַלמָּ נָּ עצמםהחיים.('יחתהילים)"ְנתָּ

מעבר.לבקשיכולשאדםהיחידהתנאיהם

!בונוסזההשארכללכך

ולבקש,לכךלשאוףצריךתמידשאדםכמובן

ולאבריווחפרנסתואתלושימציאה"מהקב

עיקראך.'וכיובריאותוכמובן.בצמצום

"!באהבהשמולמען"להיותחייבהמטרה

!יותרטובהבצורהה"הקבאתלעבודבכדי

עודלנצלבכדי,בקשותמבקשאדםאםאך

כֹול"בבחינת,הזהמהעולםקצת תֹואָּ ִכי,ְוׁשָּ

ר חָּ לדעתצריךזהאדם,('יגכבישעיה)"נָּמּותמָּ

העולםפניעלהזההעולםאתשמעדיףשמי

,מלוחיםמיםלשתותימשיךהוא,הבא

הואובכך.גדוליותרהרבהלצמאלושיגרמו

...הבאלעולםהשלםשכרועלְמַוֵתר

י הקדוש"רש

!ִחָנםִמְצַרִיםבְְּנֹאַכלֲאֶשרַהָדָגהֶאתָזַכְרנּו
('הפסוקיאפרק)

תאמראם[ה].חנםבמצריםנאכלאשר

והלא?חנםדגיםלהםנותנים[היו]שמצריים

.('יחהשמות)"לכםינתןלאותבן"נאמרכבר

להםנותניןהיולא[עבודתםלצורך]תבןאם

הסיבה]ומהו?חנםלהםנותניםהיודגים,חנם

!המצותמןחנם-?חנםאומר[שהכתוב

אזהיהשלא,פירוש:"חכמיםשפתי"הומסביר

.עכשיושהןכמוהמצותקיוםידיעלמזונותינו

נקייםשאם,לפעולתנושכרהםשהמזונות

תיתןלא,לאוואם.יבולהתיתןהארץ,המצות

באיםמזונותינוהיובמצריםאבל.יבולההארץ

.ל"עכ.מצותקיוםשוםבלא

ישראלועםרבהערבשלהבכיסיבת,כךאם

אלה,חלילהלאכולמהשאיןבגלללאהייתה

ַן"שההעובדהבשל אתאחדלכלמראההיה"מָּ

ןלומונחהיהצדיקהיהאם.הרוחנימצבו מָּ

היההוא,בעייתיקצתהיההואואם,ביתובפתח

ַןאתללקטללכתצריך פיעלמביתובריחוקהמָּ

פחותיםדבריםלאכולהעדיףישראלעם.מעשיו

בדמותמלכיםארוחתלקבלמאשר,"(בחינם)"

ן להםגורםואף,מעשיהםעלמעידשגם,המָּ

.בתשובהלשוב

(משנה תורה)ם "הרמב

ר ('אפסוקיבפרק)!הְבֹמשְְֶּוַאֲהֹרןִמְרָיםַוְתַדבֵּ

:ם"הרמבכותבוכך

ִדְּבָרהַהְנִביָאהְלִמְרָיםֵאַרעָמהִהְתּבֹוְננּו שֶׁ

ָהְיָתהְּבָאִחיהָָ נּוְגדֹוָלהשֶׁ ַעלְוִגְדַלּתּוְּבָשִניםִממֶׁ

יהָָ לֹאְוִהיאַהָיםִמןְלַהִצילֹוְּבַעְצָמּהְוִסְכָנהִּבְרכֶׁ

ָלאִּבְגנּותֹוִדְּבָרה ִהְשַוּתּוָטֲעָתהאֶׁ ִלְשָארשֶׁ

ָהֵאלּוַהְדָבִריםָכלַעלִהְקִפידלֹאְוהּואְנִביִאים

ֱאַמר נֶׁ הְוָהִאיש"שֶׁ ַעלְוַאף('גיב)"ְמֹאדָעָנומשֶׁ

ְנָשהִמָידֵכןִפי עֶׁ .ְּבָצַרַעתנֶׁ

רַקל ַהִטְפִשיםָהְרָשִעיםָאָדםִלְבֵניָוֹחמֶׁ

ַמְרִּבים ָראּויְלִפיָכְך.ְוִנְפָלאֹותְגדֹולֹותְלַדֵּברשֶׁ

הְלִמי רֹוצֶׁ ִמיִשיָבָתןְלִהְתַרֵחקָאְרחֹוָתיוְלַכֵּוןשֶׁ

ןּוִמְלַדֵּבר לֹאְכֵדיִעָמהֶׁ תָאָדםִיָּתֵפסשֶׁ שֶׁ ְּברֶׁ

..ְוִסְכלּוָתםְרָשִעים

יַרעְכִמְתֹאְנִניםָהָעםַוְיִהי ('אפסוקיאפרק)!ּפֹוַאְַּוִיַחר'הַוִיְשַמע',הְבָאְזנֵּ

,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,  ל"זבנה בתחזימה, חנהבתל"זקרן כהן ,  יסמיןבתל"זתהל תקווה
,   מלכהבןל"זנתנאל יהודה,  ל"זזוהרהבןמסעוד פחימה 
,  ל"זעישהבןדוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי 

,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי ,  ל"זרות בןאלכסנדר ליאור 
'  ר, יוכבדבתויסי ברכה 'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם

,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר 
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זמני השבת



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (       'דברים יז י) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

ר  ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִּ רֶׁ ֹון (' משלי ו כג) דֶׁ ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ים ב  לִּ ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  (' כזכאבמדבר ) ַעל כ ֵּ

אֶתםלֹאּוַמדּוַעְּ רְירֵּ ('חפסוקיבקפר)?ְבֹמֶשהְבַעְבִדיְלַדבֵּ

רבים.ותמידיתיומיומיתעבודה,היאקשהעבודההלשוןשמירת

...?בכךלעמודהיכולאדםישהאמנם:שואלים

?דומההדברלמה.נפלאמשלכךעלמובא"הלשוןשערי"בספר

טוביהוזעקוזהאחרבזה.תושביהכלאתפקדהקשהשמחלה,לעיר

לבנימרפאלהביאהצליחלאמהםאישאך,העיראלהרופאים

.גורלםמרעםוהשלימו,התושביםהתייאשו.העיר

רחביבכלמוניטיןבעלמומחהרופאהעיראלהגיעהימיםבאחד

אלפנולאשכללעד,מיואשיםכההיוהתושבים,ואולם.תבל

.לאחדפרט,כולם...בעצתולדרושהמומחה

אלא,חבריודעתמהכלללבואלשםשלאהעירמבניאחדזההיה

,הרופאאלחשתמדוע.עזרתואתלבקשהדגולהמומחהאלרץאץ

האישנשאל?מרפאמלמצואנואשאמרוכברהתושביםשארבעוד

עלכאןתלוייםשליחייהרי.האישהשיב!שבעולםשוטים.בפליאה

בשעהאחריםעושיםמהלראותדעתיעליעלההאם!המאזנייםכף

אחתעלגםהואכך,הגוףברפואתהדברהואכךאם...?זוגורלית

!הנפשברפואת,וכמהכמה

ִאיׁשִמי":לנומייעץהמלךדוד ֵפץהָּ חָּ ..טֹובִלְראֹותיִָּמיםֹאֵהבַחִייםהֶּ

עְלׁשֹוְנָךְנֹצר יָךֵמרָּ תֶּ הִמַדֵברּוְשפָּ ('יגלדתהלים)"!ִמְרמָּ

לדאוגואדםאדםכלעל,לשונםמלנצורשנואשואנשיםישאםאף

מונחיםשלוחייוכי.עצתואתוליטול,הרופאאללחושעליו,לעצמו

!!המאזנייםכףעלכאן

ךָׁ  בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵּ (' דברים ד לט) ְויָׁ

יּפְְַּעלֲאֶשרָהָאָדםִמֹכלְמֹאדָעָניוֹמֶשהְוָהִאיש ('גיבפרק)!ָהֲאָדָמהנֵּ

לנהוגלאדםלושאסור(מידות)דעותויש":(ג,בדעות)ם"הרמבכותב

והוא.האחרהקצהעדהאחדהקצהמןיתרחקאלא,בבינוניתבהן

אלא,בלבדעניואדםשיהיההטובהדרך[זו]שאין.(הגאווה)לבגובה

רבנובמשהנאמרולפיכך.למאדנמוכהרוחוותהיה,רוחשפלשיהיה

יו נָּ יונאמרולא,ְמֹאדעָּ נָּ שהקיצוניותמידותלשארבניגוד.בלבדעָּ

.רצויההיאהגמורההקיצוניותהענוהבמידת,שליליתהיאבהן

מחיצהמּוסרת,גאווהשלשמץמכללבואתהאדםשמטהרוככל

הכרהלהשיגיותרהואוקרובבוראורצוןוביןרצונוביןהמפרידה

.עליונה

האדםמכלעניושהיהיוצרועליומעיד,גדלותוכלשעם,רבנוומשה

ונחנו"בבחינת,כללטובהלעצמוהחזיקולא.האדמהפניעלאשר

םלֹא"שלכךזכהאשרהוא,('זטזשמות)"מה ִביאקָּ ֵאלעֹודנָּ ְבִיְשרָּ

ה רְכֹמׁשֶּ עֹוֲאׁשֶּ ִנים'הְידָּ לּפָּ ִניםאֶּ .('ילדדברים)"ּפָּ

,הגאווהממידתהאפשרככללהתרחקלאדםחשובכמהאנורואים

צריךשאדםאומרזהואין.ה"הקבאללהתקרבהואיוכלכךרקכי

התקדמותואתיעריךשאדםחשובאלא,בעניועצמוערךאתלבטל

ניתנההיאאך,מיּוחדּותבךשישלדעתהיאהאמתיתהענווה!ומעשיו

ברצונוהרי!?להתגאותלךישמהעלולכן,ה"מהקבבמתנהלך

.ממךנטלהוברצונו,לךנתנה

שלהגדולהאך,הגבוההמעלתואתידערבינושמשהודאיהרי

!במתנהקיבלהכלשאתבידיעהוחישהרגיש,היארבינומשה

התיאורעםנפגשיםשובאנובפרשתנו

.במדברישראללעםשירדהמןשלהנפלא

הטעמיםכלנמצאיםשבו,השמיםמןלחם

המן,האכילהבעת.בחירהלפי,בעולםשיש

המןאוכלינצרכוולא,באיבריםנבלעהיה

הייתה,המןירידתלפני,ובנוסף.לנקביהם

–הארץעלכקרח)ְכֹפרשלדקהלבנהשכבה

.המןלאחריה.הארץעליורדתשהייתה(י"רש

כמוממש.דקהְכֹפרשכבתשובולאחריה

שזכו,גלוינסממש.המןעלששומרתקופסא

מניחיםאנושלזכרו.המדברבדוראבותינולו

אנוומעליה.לבנהמפהעלהחלותאתבשבת

למןזכר,החלותמעללבנהמפהעודפורשים

.כךשירד

!בזמנינוגםקייםשעדייןגלוינסישנואך

ֵתן" רַהנֹּ מֶׁ ג ַכצָּ לֶׁ ר, שֶׁ ֵאפֶׁ פֹור כָּ ַפֵזרכְּ ִליְך .יְּ חֹוַקרְּ ַמשְּ
ִפִתים ד, כְּ תֹו ִמי ַיֲעמֹּ רָּ ֵני קָּ "  ִלפְּ

.('קמזתהילים )

כליכולים,מאודגדולשהקורהחורףבעת

ליבול,באדמההטמוניםוהנבטיםהיבול

בטמפרטורהאיך,כךאם.קורמרובולמות

והזרעיםהיבולעדיין,נמוכהמאוד

,מנגנוןבעולמויצרעולםבורא??נשמרים

בשבילמידינמוכהשהטמפרטורהשברגע

הקרקעעלפורשפשוטהוא,הקרקעגידולי

הזרעיםכלעלששומרתענקיתשמיכה

.הרבמהקוראותםומבודד,הרכהוהצמחייה

.מכיריםשאנוהשלגהיאהזאתהשמיכה

נמוכהתהיהכמהמשנהשלא,שומרהשלג

,לשלגשמתחתמהכל,בחוץהטמפרטורה

,מעלות0שללטמפרטורהמתחתיורדלא

,שנערםלשלגמתחתשנמצאמהכלוכך

מאודבחוץשהטמפרטורהגםבחייםנשמר

בניוכמהכמה,הקרקעלגידוליבנוסף!נמוכה

אף,שלגיםלמפולותמתחתממותניצלואדם

!-30שלבטמפרטורה

ולכן,שבחוץהעזמהקוראותםבודדהשלג

.גופםחוםנישמר

,הבוראשלמיצירתולהתפעלשלאאפשראי

.שלגפתיתלכלמדהימהתבניתשעיצב

ולאיקוםלא,ההיסטוריהכלשבמהלךוקבע

,לחברושדומהאחדשלגפתיתאפילויהיה

!עצמובפנימיוחדשונהבתבניתאחדכל

ם" רֹום ֵעיֵניכֶׁ אּו מָּ א ֵא , שְּ רָּ אּו ִמי בָּ הּורְּ .."  ּלֶׁ
('כוישעיה מ )

יןְּ,ְְּוַהָמןְִּכְזַרעְַּגדְּהּוא ינֹוְְּכעֵּ יְַּהִמְדָבר('במדבר פרק יא פסוק ז).ְַּהְבֹדַלחְועֵּ הְַּעלְְּּפנֵּ (’ידפסוק טזשמות פרק ).ְָּאֶרץַדקְַּכְכֹפרְַּעלְּהְָּ,ְַּדקְְּמֻחְסָּפס,ְְּוִהנֵּ

המיטהשמעָעלָקריאתָ

והאם,המיטהעלשמעקריאתלקרואחובההאם:שאלה

נוסחלפניבסדוריםהמופיעה"המפילברכת"אתלברךיש

?לאאוומלכותבשםשמעקריאת

מיטתועללישוןהנכנס,אמרו(:סברכות)בתלמוד:תשובה

בתוספותומבואר.עיניעלשינהחבליהמפילברכתמברך

לאמרםיש,הרואהשבפרקהללוהברכותשכל,ובמרדכי

ביןדיבורבאיזהלהפסיקמוכרחיםיהיושמאמחשש

.לבטלהברכהלידייבואוואז,לשינההברכה

וכתב,דבריולדחותקצתהאריךיוסףעובדיההרבומרן

,לשינהשמעקריאתביןצורךלאיזהדיבראםשאפילו

כי,ומברךחוזרואינו,לבטלהלברכההדברנחשבלא

מנהגועלאלאהשינהעלנתקנהלאזוברכהעיקר

.לישוןשהולכיםעולםשל

חששמפניהמפילברכתלבטלשאיןבודאילהלכהולכן

לא,ידבראםאפילושהרי,השינהלפנילדברשיבאכזה

.לבטלהברכהשבירךעשה ברכתאףוממילא,(הברכותככל'השםהזכרתעםכלומר)ומלכותבשם

רביםעודפסקווכן,ומלכותבשםלאמרהוחייבים,זהבכללהמפיל

אלאזוברכהלברךאיןשבפוסקיםומבואר.הראשוניםמרבותינו

גם.מברךאינוביוםלישוןההולךאבל,בלילהלישוןכשהולך

המיטהשעלשמעקריאתלהסמיךהמנהגכיבפוסקיםמבואר

.כלללשינהשמעקריאתביןבדיבורלהפסיקולא,לשינה

,כתב(פקודיפרשת)חיאישבןבספרמבבלחייםיוסףרבינווהגאון

עלנכוןהדברוכן,ומלכותבשםהמפילברכתלברךשישפיעלשאף

ומלכותשםבלילאמרהנוהגיםישמקוםמכל,י"האררבינודבריפי

רבילהגאוןאליעזרציץובספר,זמננומפוסקירביםעודפסקווכן

שלהטובידידוכנודעהיהוהמחבר,ז"סכז"ח)ל"זצולדנברגיהודהאליעזר

שקראאחרדבראיזהאותושואליםשאם,גםכתב(ל"זצהרבמרן

מפניזוברכהלבטלשאיןובודאי.לשואללענותיכול,שמעקריאת

שלאלהזהרשיש,ל"זצהרבמרןכתב,לכתחילהאולם.זהחשש

.וכללכלללשינהשמעקריאתביןלהפסיק

עלשינהחבליהמפיל"ברכתמברךהלילהחצותאחרלישוןההולך

.ומלכותשםבלא"עיני


