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ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה הוא ויאמר משה אלהם הוא  בני ישראל ויראו"

 (שמות ט"ז ט"ו)   "הלחם אשר נתן ה' לכם לאכלה
 

 כל חסרון או צער מכוונים משמים
  תלמידיו את ר' שמעון בן יוחאי: שאלו

 מפני מה לא ירד מן לישראל פעם אחת בשנה?
 הדבר דומה, כם משל למהאמר להם: אמשול ל

 למלך בשר ודם שהיה לו בן אחד. פסק לו מזונותיו
פעם אחת בשנה, ולא היה מקביל פני אביו אלא 

 פעם אחת בשנה.
 חזר וקבע לו בכל יום

 והיה מקביל פניו בכל יום. 
היה מי שהיו לו ארבעה וחמשה בנים  אף ישראל

ונמצאו כלם מתים  דואג ואומר שמא למחר לא ירד מן

 מצאו כלם מכוונים את לבם לאביהם שבשמים.ברעב ונ
 רס( )ילקוט, 

 
 ??מדוע בני אדם נבראו עם צורך לאכול בכל יום

 לאגור מזון בגוף לתקופות ארוכות. ה' לא נתן לנו יכולת 
 מסתבר שזה נעשה כדי להכריח אותנו להכיר את התלות שלנו בה'. 

 נו,להתפלל לה' בכל יום כדי לקבל את מזו על האדם
 תפלתו מקרבת אותו לבוראו.

  אותו ההסבר עונה לשאלה
 ??ליצורים פחותים ממנו שנתנו צרכיםמדוע אדם חסר 

, אדם לא יכול להתקיים בלי ביגוד, מחסה למגורים ומנת אוכל יומית בשעה למשל
 שלבעלי חיים אין את הצרכים הדחופים האלו.

 ארוכות.יש בעלי חיים שיכולים לאגור אוכל בגופם לתקופות 
 אחרים מבלים את כל חייהם בלי מחסה.

 מהווה שוני בין בני אדם לכל יצור אחר. הביגוד במיוחד
בני אדם נבראו באופן שהם זקוקים לסיוע תמידי 

 בתחומים רבים, 

כדי שכל אחד יתפלל בקביעות להקב"ה 

 שיעזרהו.
 

 אי נוחות בנישואין מגבירה 

 עליה רוחנית
וצער בחיי הנישואין, מתוכננים אי נוחות  כל

 מלמעלה.
אם אשתך מתרגזת עליך, מטילה עליך משימה לא נוחה, או לא מכינה ארוחת ערב 

תה רק השליחה שהעבירה את ימשמים. אשתך במקרה זה הי בזמן, זה היה מתוכנן
 הצער, אך הוא נגרם מגרעותיך הרוחניות.



 כמובן גם כאשר בעל מרגיז את אשתו.  הדבר נכון
 ם הוא אינו מקשיב כשאת מדברת אליו, או אינו מושיט יד לעזרתה, א

 או מבקר אותך תמיד התנהגותו תוכננה בשמים.
עליך לבחון את מצבך הרוחני, כי הוא לא היה יכול לגרום לך שום צער אם לא היה 

 מגיע לך. 
הצער שקבלת הוא תזכורת משמים שעליך 

 להשתפר.
 ,כפי שהזכרנו קודם

לאדם הוא הזדמנות להתפלל  ש כל צורך שי 

ולהתקרב לה'. נכללים בזה גם הצרכים של חיי 

 הנישואין.

 ישנו סכסוך בין בני הזוג, אם 

 יש להסתכל על כך כהזדמנות 

 להתקרב אל ה' יתברך,
 !נוכל לבקש ממנו לבטל את הסכסוך כי עתה

 כשם שאנו מבקשים פרנסה ובריאות מאת ה', 
 וגנו.עלינו לבקש קשר טוב עם בן ז

 ח ובונה והכתלבקש ממנו יתברך לתת לנו את ה יש 
 בסבלנות.עם בן זוגנו להתנהג 

בלבי אהבה וסבלנות כלפי בן זוגי, ועזור לי להתייחס אליו  אמור לה': אנא, השתל
 בחסד רב, כי אני יודע שזה רצונך ממני, 

  וברצוני לעשות רצונך.
 אין, כאשר תפילה וסבלנות הם מרכיבים עיקריים בנישו

 קרוב האושר האמיתי לבוא.
 )אהבה ורעות(


