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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948ז"התשעשבט ' א

א צֵּ הַויֵּ ִעםֹמשֶׁ תַפְרֹעהמֵּ לאֶֶַׁכָפיוַוִיְפֹרׂשָהִעיראֶׁ
ָאְרָצהִנַתךֶ לֹארּוָמטְֶָוַהָבָרדַהֹקלֹותַוַיְחְדלּו'ה
('לגפסוקטפרק)

[גדולותברדטיפות]אותןואף.הגיעלא.נתךלא

.לארץהגיעולאבאוירשהיו

אתלהפסיקה"מהקבביקשרבינושמשהברגע

ואף.נעצרהברד,מצריםעלהענקיהברדירידת
,לארץבדרכםשהיוברדשלגדולותטיפותאותן
ומתי.לארץירדוולאהדרךבאמצעבשמיםנותרו
יֵמי:('יבשמות)רבההמדרשכותב?ירדוהם בִּ

עַ  לְיהֹושֻׁ יםע  יִּ ר,ָהֱאמֹורִּ ֱאמ  נֶׁ י":('יאייהושע)שֶׁ ו ְיהִּ
יםשל]ְבנָֻׁסם יִּ ְפֵני[ָהֱאמֹורִּ ְשָרֵאלמִּ יְך'ו היִּ ְשלִּ הִּ
ם יםֲעֵליהֶׁ ןְגֹדלֹותֲאָבנִּ םמִּ יִּ ָשמ  תּו.ה  יםו ָימֻׁ בִּ ר 

ר ְבֵניֵמתּוֲאשֶׁ ָבָרדְבא  ר,ה  ְשָרֵאלְבֵניָהְרגּוֵמֲאשֶׁ יִּ
ב ָחרֶׁ חלקשרקואומרהמדרשממשיךאך..."בֶׁ

בזמןהאמורייםעלנפלבשמיםשנשארמהברד

ְשָאר,יהושוע יןְוה  ידִּ יֵמיֵליֵרדֲעתִּ .ּוָמגֹוגגֹוגבִּ
(כנראה-'כבלחיחזקאל)
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16:5117:4318:16א"ת

16:5117:4318:16חיפה

,  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

עמיכלאתסקרנהתמיד,קדםמימיעוד

שלהבחירהאפשרותעלהסוגיההעולם

ויכולבחירהבעלהואהאדםהאם.האדם

האלוקיםהאם?עתידועלבמעשיולהשפיע

שבנימהמעינינוזהשאיןעד,גדולכההוא

מכווןהאלוקיםרקשאוליאו?עושיםהאדם

?בחירהיכולתלוואיןהאדםשלמעשיואת

שבוראכךעלהמחשבהשעצםעמיםהיו

ולכן.אותםהטרידהלמעשיהםלבשםהעולם

ומהרגעועצוםגדולשאלוקיםבעמדהנקטו

מתעסקלאכברהוא,העולםאתבראשהוא

שהלכוכאלהוהיו.ממנוהנחותיםברואיועם

בוראשלברצונושהכלואמרוהשנילכיוון

י”עלהשפיעאפשרותשוםלאדםואיןהעולם

ידעותמידביהדותלעומתם.(מכתּובהכל)בחירתו

עלמושפע,הבאבעולםהאדםשלמצבושכל

קיבלהואולכן.הזהבעולםמעשיופי

טובביןלבחורוביכולתוהבחירהאפשרות

כמו.מצבונקבעלבחירתוובהתאםלרע

חוץ,שמיםבידיהכל“:ל”חזשאומרים

מגיעשאדםלפני.(:לגברכות)”שמייםמיראת

.עניאו,עשיריהיההואהאםנקבע,לעולם

יגדלהואמשפחהבאיזה.פחותאו,חכם

אוצדיקיהיההואהאםאך.תנאיםובאיזה

.מעשיובבחירתורקאךתלויזה,רשע

העולםשבוראיתכןאיך:השאלהונשאלת

יודעלא,קדימההדורותבכליהיהמהשיודע

יודעהעולםשבוראודאיהרי?אבחראנימה

הבחירהאיפהאז,רשעאוצדיקיהיהאניאם

??”מכורמשחק“זהמה?פה

!סתירהשוםפהשאיןכמובןאך

ולפני.העתידאתלחזותיכולתלישישנניח

לקבלשרצהאחדאדםאליניגשימיםכמה

:לואמרתי.הזאתהיכולתאתלישישהוכחה

כלאת,דףעללךירשוםכרגעאני!בעיהאין“

תאכלומהתלבשמה.מחרשתעשההדברים

ועדמשנתךשתקוםמהרגע,תסתובבמיועם

דףעלהכלאתרשמתי.”בערבלישוןשתלך

הבטיחאדםשאותוולאחרלמעטפהוהכנסתי

למחרתעדשרשמתימהאתיקראשלאלי

הלךאדםאותו.המעטפהאתלונתתיבערב

אתשפתחברגעלמחרתבערבולביתו

מהבכלשצדקתילדעתנוכחהמכתב

.קטןהכילפרטעדואפילולושרשמתי

האם!כן?העתידאתלחזותידעתיהאם

גםכך!שלאכמובן?בבחירהלוהתערבתי

,בבחירההאדםלבנימתערבלאהעולםבורא

.כולםהדורותכלמעשיאתיודעהואַשלמרות

,לאדםבחירהשישהשתכנעלאשעדייןומי

אדםיראהשהואשברגעלונוכיחאנחנו

מתגוללברחובותשמושלךשיכוראומסומם

למה“:בטענותאליויבואישרהוא.בקיאו

הולךלאאתהלמה?לעצמךזאתעושהאתה

”?במשפחתךמתעללאתהלמה?לגמילה

,האלוהטענותאתכנגדויטעןשהואוברגע

?בטענותאליובאאתהמה:אנחנוגםנטען

.אותויצרהעולםבוראכך.בחירהלואיןהרי

להאשיםולא,כךעלאותולנחםצריךהיית

יבואגנבשאם,דעתברלכלברוראך…אותו

אדוניליסלח“:לשופטויאמרהשופטאל

אותויכניסהשופט”!נוצרתיכךאבל,השופט

חייםבעללאהואהאדם.רחמיםללאלכלא

!במעשיולשלוטהואיכולולכן

מתנפלשהואלפנירגע,רעבלנמרתבואאם

,הנמראדוני“:לוותגידמסכנהזברהאיזועל

,רגעיםכמהלהמתיןבבקשהיכולאתההאם

."המצלמהשלהעדשהאתלכווןרוצהאני

איןלנמר.ממךיתחילשהנמרהסיכוייםרוב

לאדברשום!אוכלהוארעבהואאם,בחירה

חושבלאהשמןהפילזוומסיבה.אותויעצור

אחדואףנבראוהםככה.בדיאטהלהתחיל

להתנהגעצמםאתלהכריחמהםמצפהלא

אנושיכוליםכמובןהאדםאתאך.אחרת

ויתנהגמעשיואתשישפרולצפותלשכנע

מהוהרי.שבוהאלוקיםלצלםבהתאם

שעמלובהיסטוריההנביאיםכלשלתפקידם

לחזורישראללעםלגרוםבכדיוטרחו

כלמהבשביל,בחירהליאיןאם?בתשובה

שישנהודאיאלה!.?וההפצרותהתוכחות

.הנבראיםכלמעליתרונווזהולאדםבחירה

כביכולסתירהשישנהרואיםאנובפרשתנו

הנהכי.’הרצוןלביןהאדםשלהבחירהבין

פרעהעלאותנוילמדומפורשיםפסוקים

יכולהיהולאהבחירהאפשרותממנושניטלה

כפי.לואפשר’שהעדישראלעםאתלשחרר

י“:הפסוקשאומר הו ֲאנִּ ְקשֶׁ תא  ְרֹעהֵלבאֶׁ ,פ 

י ְרֵביתִּ תְוהִּ יאֶׁ תֹאֹתת  יְואֶׁ ץמֹוְפת  רֶׁ םְבאֶׁ ְצָריִּ .”מִּ

?פרעהשלהבחירהנעלמההיכןכךאם

אך,לאדםבחירהשישנהלדעתאנוצריכים

טועיםשהרבהכמו”חופשיתבחירה“לאהיא

אז,”חופשית“היאהבחירהאם.בלשונם

.הפסדתילא-עשיתילא.הרווחתי-עשיתי

וביןלרעטובביןבחירההיאביהדותהבחירה

!“חופשית“לאהיאהבחירה.לעונששכר

בהתחלהמעצמולחטואשבחרפרעהולכן

איבודוהואעונשקיבל,ישראללעםוהרע

:ם”הרמבשכותבכפי.בהמשךהבחירה

חטאיםאוגדולחטאאדםשיחטאואפשר“

שיהא,האמתדייןלפניהדיןשיתןעד,רבים

שעשהאלוחטאיםעלהחוטאמזההפרעון

ואין.התשובהממנושמונעיןומדעתוברצונו

שימותכדימרשעולשוברשותלומניחין

.(’גותשובההלכות)”!שיעשהבחטאוויאבד

הואלאדםלהיותשיכולקשההכיהעונש

הרעפרעה!התשובהדלתותבפניושנסגרים

ממנושמנעבעונשונתחייבישראללעם

עלהעונשכלאתשיקבלעד,תשובהלעשות

הראשוניםמעשיועלבחירהאך,מעשיו

הראשוניםמעשיוובשל!היתהגםהיתה

שנטלה,מכלהקשהבעונשנענשהרעים

דלתותאתבפניווסגרוהבחירהממנו

.התשובה

ָחדיֹוםשּוב“:ל”חזאומריםכךועל ְפֵניאֶׁ לִּ

יָתָתְך כלבתשובהלחזורהאדםעל.(באבות)”מִּ

מתמהמהאדםאםכי,בחירהבעלהואעוד

,הנכונותהבחירותאתלעשותמשתדלולא

נסגרותשבהםימיםלהגיעעתידים

.לבחורניתןלאכברואזהדלתות

הַוֲאִני תַאְקשֶׁ באֶׁ יִתי,ַפְרֹעהלֵּ תְוִהְרבֵּ תֹאֹתַתיאֶׁ רֶׁ בְֶמֹוְפַתיְואֶׁ ('גפסוקזפרק)..ִמְצָרִיםאֶׁ

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

םְוָלַקְחִתי ְתכֶׁ םיְוָהִייִתְֶלָעםִליאֶׁ אלִֹקיםָלכֶׁ לֵּ
ם ם'הֲאִניִכיִויַדְעתֶׁ יכֶׁ םיאַהּמֹוצֱִֶאלֹקֵּ ְתכֶׁ אֶׁ
אִתי.ִמְצָרִיםִסְבלֹותִמַתַחת בֵּ םאְֶֶׁוהֵּ לְתכֶׁ אֶׁ
('ח-'זפסוקיםופרק)...ָהָארֶׁ 

עליוןאלדבריכי!קשה.הארץאלאתכםוהבאתי

הנכנסיםהםמצריםיוצאיכי,הואטהורדברו

ולא."ָהָאֶרץֶאלֶאְתֶכםְוֵהֵבאִתי"דכתיב,לארץ

אבל.שמההביאבניהםואתאלא,היהשכןמצינו

נפלושנהעשריםמבןמצריםיוצאידורכל

...במדברפגריהם

במצריםישראללעםהבטיח'האיך,קשה

יוצאישכלראינוהרי,ישראללארץיגיעושכולם
זכוולאהמרגליםחטאלאחרמתומצרים
:נאמרהקודםשבפסוקאלה?לארץלהיכנס

ם" ְעתֶׁ יד  יוִּ יכִּ ם'הֲאנִּ שהיהמיוכך."ֱאֹלֵקיכֶׁ

אך,לארץלהיכנסזכה',האני-שגמורהבידיעה
שאינוהמרגליםחטאלאחרשהוכיחמי

.לארץלהיכנסבסוףזכהלא'בהבוטח

אור החיים הקדוש

זמני השבת



ֹדִלים ָפִטים ג ְ ש ְ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ב ִ י ְבֵני ִיש ְ י. ְוהֹוֵצאִתי ֶאת ִצְבֹאַתי ֶאת ַעמ ִ (’ה-'פרקַזַפסוקיםַד).. 'ֲאִני הְוָיְדעו  ִמְצַרִים כ ִ

יתברך על ' שיחזור אדם ויפציר ויתחנן לפני ה, האם דבר נכון הוא

ואחרי  , שיתפלל כמה פעמים, או שמן הראוי? אותו הדבר בכל יום

?שראה שלא נענה יחדל מלהתפלל על ענין זה

המאריךכל,חנינארביאמר,חניןרביאמר(:לב)ברכותמסכתבגמרא

,(?זהדברלנומנין,כלומר)?לןמנא.ריקםחוזרתתפלתואין,בתפלתו

כךואחר,"לילהוארבעיםיוםארבעים'האלואתפלל",שנאמר,ממשה

,בתפלתושמאריךשמי,מכאן."ההיאבפעםגםאלי'הוישמע",נאמר

.נשמעתתפלתו,(בתפלתומרבהאו)

המאריךכל,יוחנןרביאמר,אבאברחייארביאמרשהרי,בגמראוהקשו

לושטוב,כןאםומשמע.לבכאבלידיבאהואסוף,בהומעייןבתפלתו

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

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

ֵרא ַברֶאתַהי ָ ְרֹעהֵמַעְבֵדי’הד ְ ַ ֶאלִמְקֵנהו  ְוֶאתָדיוֲעבָ ֶאתֵהִניס,פ 
ים ת ִ רוַ .ַהב ָ ֶ םלֹאֲאש  וֹ ש ָ ַברֶאלִלב  עֲ ,’הד ְ ְוֶאתֲעָבָדיוֶאתֹזבַוי ַ
ֶדהִמְקֵנהו   ָ ש   ('כא-'כפסוקטפרק).ב ַ

ָיֵרא“)שמיםיראאדםלנוישאחדשמצד,אותנומלמדתהתורה תה  ראֶׁ ְדב 

מקנהואתומכניסהברדמכתלפנימשהלאזהרתשמקשיב(”השם

ומשאיר,משהועבדו’המדברימתרגשממששלאאדםשניומצד.לבית

יראשאינוזהלאדםקוראתהתורהואיך.בשדהבחוץמקנהואת

ר?שמים לִלּבֹוָשםלֹאו ֲאשֶׁ ראֶׁ !’הְדב 

שםשלאאדםנקרא,שמייםיראשאינואדםהתורהלשוןפישעלמוכח

!שמייםיראנקרא’הלדבריליבוששםואדם!לב

לושתהיהחייבאדם,(ספרושבתחילת”המחבראיגרת”ב)כותבהחינוךספר

עבודהשלילת,’בהאמונה]”התמידיותהמצוותשש”מאחתשזו,שמיםיראת

מעלייפסקלא,תמידיחיובן”ש,[תתורולא,’היראת,’האהבת,’היחוד,זרה

.ל”עכ”ימיובכלרגעאפילוהאדם

מקטןמעשיולכללבלשיםצריךאדם?שמיםליראתלהגיעניתןואיך

.עושיםשאנופעולהכלולאחרלפנילחשובזה,לבלשים.גדולועד

האם?מאתנודורשהעולםשבוראכפי”רק“באמתמתנהגיםאנוהאם

יתַָ“:הפסוקאתמקיימיםאנו ָיָשרְוָעשִּ ּטֹובה  ?(’יחודברים)”השםְבֵעיֵניְוה 

?בעינינווישרשטובמהאתכלקודםעושיםאנושמהאו

כךרק.דעתשיקולולהפעיללבלשיםמחויביםאנושלנופעולהבכל

!שמיםיראתשלהחיובאתנקיים

ֱחַזק ְרֹעהֵלבַוי ֶ ַ חְולֹאפ  ל ַ ֵניֶאתש ִ ָרֵאלב ְ רִיש ְ ֶ ֲאש  רכ ַ ב ֶ ַיד'הד ִ !הֹמש ֶ ב ְ
('להפסוקטפרק)

ולא,שקיבלהגדולותהמכותלמרותהשתכנעלאשפרעהיתכןאיך

:משלפיעלזאתלהביןניתן?ישראלעםאתשלח

הנגרםהנזקמהושיסבירמרצההביאומאלכוהוללגמילהבמכון

המכוריםאתלהפחידהייתההמטרותאחת.ויסקישלמרובהמשתייה

כדי.בניסוידבריואתפתחהמרצה...המרהלטיפהלחזורמהםולמנוע

עימושהביאתולעתהכניסהואהאלכוהולשגורםהנזקמהולהסביר

ספורותשניותתוךהתפוררההתולעת.צלולויסקישלכוסלתוך

שראההמרצה,שובזאתלראותשביקשוהיו.הנוכחיםכללתדהמת

ובכלפעמיםוכמהכמההניסויעלחזרעיניומולההצלחהשיאאת

.מחדשאותוהדהימההמרהלטיפההמתאוויםשלההתפעלותפעם

לילומריכולעכשיומכםמי":הנוכחיםאתהמרצהשאלהניסוילאחר

מהנוכחיםאחדאף,באולםהשתררהדממה"?מהניסויהמסקנהמהי

לומרחלילהאומאלכוהולהגוףהרסשלבעובדהלהכיררצהלא

...אלכוהוללשתותבעתידלויאפשרושלאמילים

מי":רםבקולאמרוהואלדברלואפשרהמרצה.הצביעאחדרק

...!"בבטןתולעיםלואיןויסקיששותה

הוכחהאיזומשנהלא,תאוותיואחרשביההולךאדם:ברורוהנמשל

אתלפרשדרךימצאהואתמיד,יראההואנסאיזהאויקבלהוא

.הנלוזהבדרכולהמשיךלושתאפשרבצורההדברים

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

ליידןהמוזיאוןרכש1828בשנת
אתהמתאר,מצריפפירוסשבהולנד

הקטלוגימספרו.במצריםהמכותעשר
מכונהוהוא344הואהפפירוסשל
Ipuwer)"איפוורפפירוס" Papyrus).

נסיונותמספרנעשו,שנחשףמאז
חשיבותלוייחסולאבתחילה.לתרגמו
שהיהלמהשבהתאםמשום,מיוחדת
,ימיםבאותםההיסטוריבמחקרמקובל
לפנישנהמאותלששמיקומונקבע
אזכורבלאנגנזוהואמצריםיציאת
פותחכך...ההיסטוריהבספרימיוחד

תקופות)בספרווליקובסקיעמנואל

המהפכותאחתשלתיאורהאת(בתוהו
,הארכיאולוגיהבשדההגדולות

ואתהמקצועיתהמערכתאתשזעזע
.העולמיתהקהלדעת

ביןהרבהדמיוןעלעומדהואבהמשך
אתשפקדוהחורבןההרסתיאור
"איפוור"אותםשמתארכפי,מצרים
מצריםמכותשלהתיאורלבין,המצרי
הפפירוסאתהוציאהואבכך.בתורה

כדי,לעשותעליושהיהכל.מאלמוניותו

עליוהיה,התורהלסיפורילהתאימו
-במאוחרלתאריךהפפירוסאתלייחס
.היוםעדלושייחסוממהשנה600
בכוכביםחוזים)בספרוכותבהואוכך

בכתוביםודרשתיחקרתי":(קבריםוחופרי
לאסוןכלשהואזכורמצאתילאואולם
שלבהסטוריההעוסקיםבספריםכזה

בהתייחסותנתקלתיאשרעד,מצרים
כךעלהמקונן,"איפוור"בשםלחכם
אחרחיפשתי.לדםהפךהנילוסשים

אלןמאתבמהדורהומצאתיוהמקור
בשנתהטקסטאתתרגםאשר,גרדנר
,למסקנההביאניבכתובעיון.1909
מדויקתיאורזהשהיהבלבדזושלא
היהשהטקסטאלה,טבעשואתשל

!מצריםמכותשלמדויקתיאור
כיעדהתיאוריםביןהדמיוןרבכה

כאשר,מכןלאחרמעטותשנים
המקביליםהטקסטיםאתשלחתי

פטולוג'האיגגרסטאנגון'גלפרופסור
,הלהליהשיב,יריחווחוקרהבריטי

המצריהפפירוסמתוךהטקסטש
"!שמותמספרכהעתקלונראה

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

,בתפלהויאריךבבקשותירבהאםשהרי,בבקשותמדייותרוירבהיאריךשלאלאדם

מחלה-ממושכהתוחלת",משליבספרשנאמרוכפי.לבכאבלידיבאשהואסופו

.בהמעייןואינוכשמאריךוכאןבהומעייןכשמאריךכאן,הגמראומתרצת."לב

בתפלתוהמאריךוכל,בתפלהלהאריךשיש,אבאברחייארבישאמרמה,כלומר

כלחושבאינו,כלומר,"בהמעיין"שאינובאופןדוקאזהו,נשמעתשתפלתוסופו

רבישאמרומה.תתקבלשתפלתוראויהרי,בתפלתומאריךשהואשמכיון,הזמן

שהואבאופןדוקאזהו,לבכאבלידיבאהואסוףבתפלההמאריךשכלאבאברחייא

שהואומכיון.בתפלהמאריךשהואכיוןבקשתושתתקייםחושבשהוא,"בהמעיין"

,לבכאבלידיבאוהוא,מתקיימתבקשתואין,תתקייםבקשתו,תפלתושמכחמצפה

.באהתאותוואין,תאותולמילוימצפההואהזמןכלכאשר

.כ"ע.תפלתושתתקבלראוישהואויחשוב,בכוונהשהפליגעלבעצמומשתבח

תפלתווישמע,החסדבמדתעמושינהג'הלרחמיויקוה,בענווהיתנהגאלא

.לבקשתוויעתר

שרויהיההמשפחהמבניאחדכאשר,עמנושהיהמעשהמספריםאנוובזה

"רפאנו"בברכתכךעללהתפללשיש,ל"זצמרןלנוואמר,מסובךרפואימצב

ולא"קולינושמע"בברכתאדםאותועלהתפללנו,מהמשום.העמידהשבתפלת

מתפללאינךמדוע",ל"זצמרןשאל,הבריאלאאדםאותו,זמןלאחר."רפאנו"ב

כןאנוכי,רפהבשפההשבנו,עלינומוטלתשהיתהאימתוומרוב?,"ברפאינו

היתהאם!קולנובשמערק!ברפאנוהתפללתלא!נכוןלא,מרןאמר!מתפללים

.לקחויוסףחכםישמע!מתרפאהחולההיהכבר"רפאנו"בהתפלה

לידיבאשהואסופובתפלתוהמאריךכל,אמרו(.נא)בברכותבגמראוכן

להזכרתגורם,בתפלתוהמאריךכל,יצחקרביאמרועוד.לבכאב

,נאמרוהללוהדבריםשכל,הגמראומסבירה.יתברך'האצלעוונותיו

בקשתושתעשהבלבואומר",י"רשופירש,"בתפלתומעיין"הואכאשר

."בכוונהשהתפלללפי

נכוןבנוסחויתפלל.מאדהרבהבתפלהלהרבותלאדםנכוןש,ומכאן

אפשר,נענהלאתפלותשבאלףואף.ושובשובהראויובמקום

,בלבולהתגאותלואיןאולם.בקשתותתמלאנוספתאחתשבתפלה

ישבאלא,משאלתותתמלאבכוונהבתפלההתמדתושבזכותולחשוב

יהיהשלא,המאירישכתבוכמו.ירחםאולי.המרובים'הלרחמיויצפה


