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,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,ל"זיפה בןהרמן משה , ל"זבנה בתחזימה,ל"זפרחה בתלידיסיה

, יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןהכהן אליהו , אליסבןמאיר ' ר

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

זמני השבת

 v.hayom@gmail.com

(משנה תורה)ם "הרמב

נמצאהשפעבהבתקופהנמצאיםאנובדורנו

לאאפילואבותינושנה200-כלפני.בשיאו

במצבכמולהיראותיכולשהעולםדמיינו

,יציבאבןבביתהיוםחיאדםכל.היוםשהוא

ברזישאדםלכל,האווירמזגפגעימפנישמגן

לכלתקשורת,כביסהמכונת.ביתובתוךמים

,וזמיןמגווןאוכל,תחבורה,ברגעהעולם

.נפלאלכאורה.קץלאיןתענוגותומבחר

איהיהמאשרמתקדםהכיבמצבהעולם

הערובהלאהיאקידמהשמסתבראך.פעם

יותרהרבהנראיםהיוםאנשים!לאושר

פיסהעודאחרירודפיםתמיד,מהעברטרודים

.הזמןאתשיעבירצעצועאיזהעוד,אושרשל

.העינייםאתמשביעהשלאארוחהאיזהעוד

.שהייתילהגידבשבילל"לחוקפיצהאיזהעוד

?הביתאתנשפץ?האוטואתהשנהנחליף

.הלאהוכך

כיווןמכלגירוייםעצמועלמזמיןהאדם

אתממצאשהואחושבהואכךכי,אפשרי

הגאון.שלנוהזמניבעולםשלוהשהיה

,הזהבעולםההנאותאתהשווהמוילנא

ישתההוא.מלוחיםמיםששותהצמאלאדם

המלךשלמה.ירווהלאפעםואףוישתה

ל":לזהקורא םֲעַמלכָּ דָּ אָּ ׁשְוַגם,ְלִפיהּוהָּ ַהנֶּפֶּ

ֵלאלֹא חייוכללעמוליכולאדם.('זוקהלת)"ִתמָּ

אך,החומריותתאוותיואתלספקבשביל

מחכההאושרשהנהבטוחשהואלמרות

זה.המיוחלהאושראינוזהשוב,לפינהמעבר

שהנהבטוחשהאדם,הספרבביתמתחיל

.לחיותמתחילהואואז,גדולנהיהכברהוא

יסייםהואכברשהנהבטוחהואמכןולאחר

אניאולי.החייםמתחיליםואז,הצבאאת

ירגישקצתאניואז,החְבֵרהעםלטיוליטוס

ומנסה,חוזרהואהנהאך.לחיותזהמה

שברגעבתחושה,העבודהלמעגללהיכנס

.החייםיתחילופה,טובהבמשרהיהיהשהוא

,מתחתןעצמואתמוצאהוא,לשנהומשנה

ועדיין.ותשלומיםמשכנתאסוחב,ילדיםמביא

ממשיךהואעדיין.זהלאשזהמרגישהוא

,האולטימטיביתההנאהלהשגתבמרוץ

...והלאהמימנורחוקהשכמובן

בעת,האדםלבנישישגדולההכיהבעיה

תענוגותאחריבמרדףעסוקיםשהם

..שבדברסיפוקהחוסרזה,חומריות

רוחבמצבימתבטאת,ממומשתלאתאווהכל

,האדםשלהקרובההסביבהעלשמשפיעים

מיליון2.5-מיותר.עצמוהאדםעלוכמובן

נגדתרופותנוטליםישראלבמדינתאנשים

מצבםעלתלונותתשמעהזמןכל.דיכאון

,שלהםושבהעוברממצבמרוציםלא.האישי

,במשפחתםמסוימותמדמויותמרוציםלא

להםישובגדול,שלהםהכולסטרולמרמת

,הביטויחופש.אפשרינושאכלעלתלונה

!?שרוציםמיכלועל,הכללהגידמותר?לא

.ביהדותחשובמאודעיקרוןלזכוראנוצריכים

אךהזהלעולםבאשהאדםשאומרעיקרון

הזהוהעולם.תפקידואתלמלאבשבילורק

.('טזדאבות)"הבאהעולםבפניכפרוזדור"הוא

לזהנשלחנושלשמוהתפקידאתלמלאובכדי

שאנומהכלאתלנונתןה"הקב,העולם

והפרנסה,לנובחרשהואהמשפחה.צריכים

.לנוקבעשהואהבריאותוגם,לנונתןשהוא

אמוריםאנושאיתם,התנאיםהםאלו

.תפקידינואתלבצע

יותרלימגיעה":ולהגידלקוםיכוללאאדם

.."חכםיותרלהיותצריךהייתי".."פרנסה

אלו"?חולהלהיותמגיעלידווקאלמה"

שבוראהתנאיםאלו!שקיבלתהתנאים

תפקידךאתתמלאאתהשאיתם,יודעהעולם

!טובההכיבצורה

לויעזורה"שהקבלבכותבמקום,אדםואם

תפקידואתולהשליםרוחניתלהתעלות

דבריםמיניכלעלבוכההוא,בשלימותבעולם

מראהזה.הזההעולםשלדברים.גשמיים

,תפקידומהו,טובהבצורהמביןלאשהוא

.לפהנשלחהואמהולשם

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

בכדיהוא,והניסיוןהעינוישלהמטרהכל.('טז

עלשכרלךלתת,באחריתךְלֵהיִטְבָך

כךכלאתהלמהאז!עוברשאתההניסיונות

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

ועדייןחישאתהברגע.ירמיהוהנביאאומר

מהרקלךיש.בעולםתפקידךאתממלא

בכל,לךשנותןמהכלעלה"להקבלהודות

,יָּּהִיְסַרִניַיֹסר":מוסיףהמלךודוד.ורגערגע

וֶּת ִנילֹאְוַלמָּ נָּ הםעצמםהחיים.('יחתהילים)"ְנתָּ

לכךמעבר.לבקשיכולשאדםהיחידהתנאי

!בונוסזההשארכל

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

!ִחָנםְצַרִיםְבמִַנֹאַכלֲאֶשרַהָדָגהֶאתָזַכְרנּו('אפסוקיאפרק)!ּפֹוַאַַוִיַחר'הַוִיְשַמע',הְבָאְזֵניַרעְכִמְתֹאְנִניםָהָעםַוְיִהי
('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

('אפסוקיבפרק)!ְבֹמֶשהְוַאֲהֹרןִמְרָיםַוְתַדֵבר

:ם"הרמבכותבוכך

ִדְּבָרהַהְנִביָאהְלִמְרָיםֵאַרעָמהִהְתּבֹוְננּו שֶׁ

ָהְיָתהְּבָאִחיהָָ נּוְגדֹוָלהשֶׁ ַעלְוִגְדַלּתּוְּבָשִניםִממֶׁ

יהָָ לֹאְוִהיאַהָיםִמןְלַהִצילֹוְּבַעְצָמּהְוִסְכָנהִּבְרכֶׁ

ָלאִּבְגנּותֹוִדְּבָרה ִהְשַוּתּוָטֲעָתהאֶׁ ִלְשָארשֶׁ

ָהֵאלּוַהְדָבִריםָכלַעלִהְקִפידלֹאְוהּואְנִביִאים

ֱאַמר נֶׁ הְוָהִאיש"שֶׁ ('גפסוקיבפרק)"ְמֹאדָעָנומשֶׁ

ְנָשהִמָידֵכןִפיַעלְוַאף עֶׁ .ְּבָצַרַעתנֶׁ

רַקל ַהִטְפִשיםָהְרָשִעיםָאָדםִלְבֵניָוֹחמֶׁ

ַמְרִּבים ָראּויְלִפיָכְך.ְוִנְפָלאֹותְגדֹולֹותְלַדֵּברשֶׁ

הְלִמי רֹוצֶׁ ִמיִשיָבָתןְלִהְתַרֵחקָאְרחֹוָתיוְלַכֵּוןשֶׁ

ןּוִמְלַדֵּבר לֹאְכֵדיִעָמהֶׁ תָאָדםִיָּתֵפסשֶׁ שֶׁ ְּברֶׁ

..ְוִסְכלּוָתםְרָשִעים



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (' ייזדברים ) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

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

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

רמאותָוגניבתָדעתָָ

.דעתםלגנובאווממכרמקחבעניניאדםבנילרמותאסור

.ללוקחלהודיעצריך,במקחומוםלאדםלוישאם,ולמשל

הביתשתקרתויודע,דירתואתלמכורשבאאדם,ולדוגמא

,שםהנמצאהמיםצינורפיצוץמחמתרטיבותמלאה

הרטיבותענין,לאחרונהנצבעההביתשתקרתמכיוןאבל

,דירתואתלמכורשבאבשעהאדםאותו.כללניכראינו

פיעלואף,זהחמורליקויעללקונהלהודיעמחוייב

דעתלגנובשאסורכשם,כןכמו.ממונותבענינימומחה

.לעילהאמורוככלגויםשלדעתםלגנובאסור,הבריות

,נוסףאיסורישנו,ממונותלגבידעתגנבתאיסורמלבד

שאיןבעניןאפילודהיינו,בלבדבדבריםדעתגניבתוהוא

וכגון.בוהבריותדעתלגנובאסור,ממוניתמשמעותכללו

אדםלמשל,עושהואינובשבילושעושהלחבירושמראה

(לסעודהעמושישב)עמושיסעודבחבירומאדשמפציר

מחמת,עמולשבתיסכיםלאשחבירויודעוהמפציר

הנפלאהתיאורעםנפגשיםשובאנובפרשתנו

מןלחם.במדברישראללעםשירדהמןשל

,בעולםשישהטעמיםכלנמצאיםשבו,השמים

נבלעהיההמן,האכילהבעת.בחירהלפי

.לנקביהםהמןאוכלינצרכוולא,באיברים

לבנהשכבההייתה,המןירידתלפני,ובנוסף

שהייתה(י"רש–הארץעלכקרח)ְכֹפרשלדקה

שובולאחריה.המןלאחריה.הארץעליורדת

עלששומרתקופסאכמוממש.דקהְכֹפרשכבת

בדוראבותינולושזכו,גלוינסממש.המן

החלותאתבשבתמניחיםאנושלזכרו.המדבר

מפהעודפורשיםאנוומעליה.לבנהמפהעל

.כךשירדלמןזכר,החלותמעללבנה

!בזמנינוגםקייםשעדייןגלוינסישנואך

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

.('קמזתהילים )

היבולכליכולים,מאודגדולשהקורהחורףבעת

מרובולמותליבול,באדמההטמוניםוהנבטים

,נמוכהמאודבטמפרטורהאיך,כךאם.קור

יצרעולםבורא??נשמריםוהזרעיםהיבולעדיין

נמוכהשהטמפרטורהשברגע,מנגנוןבעולמו

עלפורשפשוטהוא,הקרקעגידוליבשבילמידי

הזרעיםכלעלששומרתענקיתשמיכההקרקע

.הרבמהקוראותםומבודד,הרכהוהצמחייה

השלג.מכיריםשאנוהשלגהיאהזאתהשמיכה

נמוכהתהיהכמהמשנהשלא,שומר

לא,לשלגשמתחתמהכל,בחוץהטמפרטורה

כלוכך,מעלות0שללטמפרטורהמתחתיורד

בחייםנשמר,שנערםלשלגמתחתשנמצאמה

בנוסף!נמוכהמאודבחוץשהטמפרטורהגם

ממותניצלואדםבניוכמהכמה,הקרקעלגידולי

שלבטמפרטורהאף,שלגיםלמפולותמתחת

ולכן,שבחוץהעזמהקוראותםבודדהשלג!-30

.גופםחוםנישמר

,הבוראשלמיצירתולהתפעלשלאאפשראי

וקבע.שלגפתיתלכלמדהימהתבניתשעיצב

יהיהולאיקוםלא,ההיסטוריהכלשבמהלך

אחדכל,לחברושדומהאחדשלגפתיתאפילו

!עצמובפנימיוחדשונהבתבנית

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

ִכְזַרעַַגדַהּוא (’פסוק ידטזשמות פרק ). ץַדקַַכְכֹפרַַעלַָהָאֶרַ, ַדקְַמֻחְסָּפס, ְוִהֵנהַַעלְַּפֵניַַהִמְדָבר('במדבר פרק יא פסוק ז). ַהְבֹדַלחְוֵעינֹוְַכֵעיןַ, ְוַהָמַן

('גיבפרק)!ָהֲאָדָמהֵניּפְַַעלֲאֶשרָהָאָדםִמֹכלְמֹאדָעָניוֹמֶשהְוָהִאיש

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

גובהוהוא.האחרהקצהעדהאחדהקצהמןיתרחקאלא,בבינונית

שיהיהאלא,בלבדעניואדםשיהיההטובהדרך[זו]שאין.(הגאווה)לב

יורבנובמשהנאמרולפיכך.למאדנמוכהרוחוותהיה,רוחשפל נָּ עָּ

יונאמרולא,ְמֹאד נָּ היאבהןשהקיצוניותמידותלשארבניגוד.בלבדעָּ

שמטהרוככל.רצויההיאהגמורההקיצוניותהענוהבמידת,שלילית

ביןהמפרידהמחיצהמּוסרת,גאווהשלשמץמכללבואתהאדם

.עליונההכרהלהשיגיותרהואוקרובבוראורצוןוביןרצונו

האדםמכלעניושהיהיוצרועליומעיד,גדלותוכלשעם,רבנוומשה

ונחנו"בבחינת,כללטובהלעצמוהחזיקולא.האדמהפניעלאשר

םלֹא"שלכךזכהאשרהוא,('זטזשמות)"מה ִביאקָּ ֵאלעֹודנָּ הְבִיְשרָּ ְכֹמׁשֶּ

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

כי,הגאווהממידתהאפשרככללהתרחקלאדםחשובכמהאנורואים

לבטלצריךשאדםאומרזהואין.ה"הקבאללהתקרבהואיוכלכךרק

!ומעשיוהתקדמותואתיעריךשאדםחשובאלא,בעניועצמוערךאת

לךניתנההיאאך,מיּוחדּותבךשישלדעתהיאהאמתיתהענווה

,לךנתנהברצונוהרי!?להתגאותלךישמהעלולכן,ה"מהקבבמתנה

.ממךנטלהוברצונו

שלהגדולהאך,הגבוההמעלתואתידערבינושמשהודאיהרי

!במתנהקיבלהכלשאתבידיעהוחישהרגיש,היארבינומשה

('חפסוקיבפרק)?ְבֹמֶשהְבַעְבִדיְלַדֵברְיֵראֶתםלֹאּוַמדּוַעַ

רבים.ותמידיתיומיומיתעבודה,היאקשהעבודההלשוןשמירת

...?בכךלעמודהיכולאדםישהאמנם:שואלים

?דומההדברלמה.נפלאמשלכךעלמובא"הלשוןשערי"בספר

טוביהוזעקוזהאחרבזה.תושביהכלאתפקדהקשהשמחלה,לעיר

.העירלבנימרפאלהביאהצליחלאמהםאישאך,העיראלהרופאים

.גורלםמרעםוהשלימו,התושביםהתייאשו

.תבלרחביבכלמוניטיןבעלמומחהרופאהעיראלהגיעהימיםבאחד

המומחהאלפנולאשכללעד,מיואשיםכההיוהתושבים,ואולם

שםשלאהעירמבניאחדזההיה.לאחדפרט,כולם...בעצתולדרוש

אתלבקשהדגולהמומחהאלרץאץאלא,חבריודעתמהכלללבואל

נואשאמרוכברהתושביםשארבעוד,הרופאאלחשתמדוע.עזרתו

.האישהשיב!שבעולםשוטים.בפליאההאישנשאל?מרפאמלמצוא

דעתיעליעלההאם!המאזנייםכףעלכאןתלוייםשליחייהרי

הדברהואכךאם...?זוגורליתבשעהאחריםעושיםמהלראות

!הנפשברפואת,וכמהכמהאחתעלגםהואכך,הגוףברפואת

ִאיׁשִמי":לנומייעץהמלךדוד ֵפץהָּ חָּ ..טֹובִלְראֹותיִָּמיםֹאֵהבַחִייםהֶּ

עְלׁשֹוְנָךְנֹצר יָךֵמרָּ תֶּ הִמַדֵברּוְשפָּ ('יגלדתהלים)"!ִמְרמָּ

לדאוגואדםאדםכלעל,לשונםמלנצורשנואשואנשיםישאםאף

מונחיםשלוחייוכי.עצתואתוליטול,הרופאאללחושעליו,לעצמו

!!המאזנייםכףעלכאן

,ממשגזילהאיסורלכאורהכאןאיןהרטיבותעלהמידעשבמניעת

,במרמהמעותממנולקחלאוהמוכר,מעצמוטועההקונהשהרי

.בהחלטאסורוהדברדעתוגניבתאונאהאיסורבזהישמקוםמכל

עברהשהמכוניתיודעוהוא,מכוניתואתלמכורהבאאדםוכן

אינוהקונהאבל.המכוניתבשלדתפגיעהוישנה,רציניתתאונה

ולכן,ישראדםהואהמכוניתשבעלכלעלסומךוהוא,לכךחושש

מוטלתהמכוניתבעלעלשבודאי.המכוניתאתבודקאינו

.במכוניתשכזומשמעותיתפגיעהעללקונהלהודיעהאחריות

לבותשומתאתלהעירגמורחיובשאיןקליםליקוייםישנםאולם

חכםתלמידעםלהתיעץישכזהמקרהובכל,אודותםהלוקחשל

להראותבכדיבהפצרותמרבההואזאתובכל,וכדומהשממהר

דעתגונבזההרי,בסעודהחבירואתלכבדחפץמאדהואכאילו

מחסרוןאלובדבריםטועיםוהרבה,כןלעשותואסור,חבירו

.בהלכהבקיאות

ערוךשלחןעל"עינייםמאירתספר"בעלהגאוןהוא]ע"הסמוכתב

,[ערוךהשלחןחלקיכלעלופרישהדרישהספריובעל.משפטחושן

,בומפציראינואבל,לסעודשישבלחבירואומראםמקוםשמכל

בכךאין,שישבבאדיבותלהציענוהגיםשהעולםכדרךנוהגאלא

בכלללומציעאינושאםמשום,ישבשלאשיודעפיעלאף,כלום

.מותרכזהבאופןולכן.כבזיוןהדברנראה,לאכול


