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שע"י ביה"כ "בית לוי", רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

הדלקת נרות

מאמר הרב

המחלה של מצרים 

פתיחת פרשת השבוע אומרת התורה, "ַוְיִהי ְּבַשַּׁלח ַּפְרֹעה ֶאת ָהָעם, 
ְוֹלא ָנָחם ֱאֹלִקים ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ְּפִלְשִּׁתים, ִּכי ָקרֹוב הּוא, ִּכי ָאַמר ֱאֹלִקים, ֶּפן 
ְוָשׁבּו ִמְצָרְיָמה" )שמות יג, יז(, ובהמשך  ִיָּנֵחם ָהָעם ִּבְרֹאָתם ִמְלָחָמה 
עם  אחרי  לרדוף  חיילותיו  את  אסף  הרשע  פרעה  כיצד  התורה,  מתארת 

ישראל ולהשיגם.

לא  הם  טיפשים.  היו  לא  פרעה  ובכללם  המצרים  הרי  ולהבין,  לשאול  יש 
שכחו ברגע אחד מה הם עברו בארצם, כיצד אם כן לא שמו לנגד עיניהם 
אפילו מכה אחת מתוך עשרת המכות, כמה פחד בהלה ונזקים הם עברו, עד 
שבעצמם אמרו "ֶאְצַּבע ֱאֹלִקים ִהיא" )שמות ח, טו(, ואמרו לפרעה "ֲהֶטֶרם 

פרעה  ואפילו  ז(,  י,  )שמות  ִמְצָרִים"  ָאְבָדה  ִּכי  ֵּתַדע 
ָהְרָשִׁעים" )שמות  ְוַעִּמי  ַוֲאִני  ַהַּצִּדיק  הרשע אמר "ה' 
ט, כז(, כלומר שכבר במצרים הם הכירו בקב"ה, והבינו 
שישלח  לפרעה  והתחננו  לאבדון,  הולכת  שמצרים 
את עם ישראל ממצרים כדי לעצור את הנזק המגיע 

משעבודם. 

והנה למרות שעברו מה שעברו וסבלו את כל המכות, 
ישראל  עם  את  להוציא  הצליח  שהקב"ה  וראו 
ראו  הם  ושם  הים,  עד  אחריהם  רדפו  הם  ממצרים, 
פלא גדול ועצום, הים נבקע עבור עם ישראל, שעברו 
ולכן  ימי בראשית,  נס שלא היה מששת  אותו בדרך 
צריך לשאול, מה עלה במחשבתם של מצרים, האם 
אחרי  הים,  בתוך  נס  להם  גם  יעשה  חשבו שהקב"ה 
עשרת המכות שקיבלו, למה שלפתע הם יהיו ראויים 
הים,  את  עברו  ישראל  עם  כיצד  שראו  לאחר  לנס? 
לכל  למצרים,  יחזרו  שהם  סיכוי  אין  שכבר  ונראה 
הפחות היה ראוי שיצילו המצרים את עצמם במקום 

להתאבד. כיצד הלכו מצרים לאבדון ללא מחשבה? 

באים בעלי המוסר ואומרים, הטבע של המצרים ובכללם פרעה, היה לחשוב 
על עכשיו, לא על העבר וגם לא על העתיד, ולכן במצב הזה הם חשבו שאולי 
יצליחו להשיג את עם ישראל, ולא חשבו על שום דבר אחר, לא התבוננו ולא 
שקלו בדעתם האם זה משתלם וכדאי, והאם זה בכלל אפשרי, לא עניינה 
אותם שום סברא הגיונית, באותם רגעים הראש לא עבד, היתה להם מטרה 
אחת, והיא לתפוס את עם ישראל חיים ולנקום בהם את נקמתם, ולכן הם 
נכנסו לים הסוער בלי מחשבה, ואף-על-פי שהיה להם לחשוב שהם עתידים 
למות, ולדעת שבודאי הקב"ה לא יעשה להם נס, כל זה לא עניין את מצרים 

באותם רגעים, וזה מה שהוביל אותם לאבדון.

התבוננות! זו מידה שאם אדם חס ושלום לוקה בה, הוא לא יצליח 
לשרוד רגע אחד בחיי היום יום שלו, כי מבלי התבוננות האדם לא יכול 

לכלכל את צעדיו, ולא מתכנן וחושב כראוי, וכך כל חייו הם מירוץ אחר 
וכיצד להשיג את כל מבוקשו.  ורצונות,  ה-עכשיו, מרדף אחרי תאוות 

אבל יש שלב שאדם צריך לעצור ולהתבונן, ולדעת מה כדאי לעשות ומה 
לא, מה הקב"ה רוצה ואת מה אפשר לשפר ולתקן, ומה תהיה התוצאה אם 
ולהתבונן, לעתים  יהודי צריך לעמוד  כך  ילך בדרך הנכונה.  ושלום לא  חס 

צריך לעצור את הכל. 

לתת  לא  זה  הרע  היצר  של  הדרך  ב(,  )פרק  ישרים  המסילת  אומר  כך 
לאדם לעצור לרגע אחד, והאדם רץ כמו "סוס שוטף 
זו  הקרב,  באמצע  שנמצא  סוס  נראה  אם  במלחמה". 
סכנה להתקרב אליו, הוא נמצא כל הזמן בטירוף לרוץ 
ולרוץ, ומסוגל להרוג בני אדם. כך האדם בעולם הזה, 
דקה  לחכות  צריך  הוא  אבל  ולרוץ,  לרוץ  רק  רוצה 
רץ  האדם  לפעמים  פניו,  מועדות  להיכן  ולהתבונן 
וזה נקרא בלשון חז"ל "מאבד עצמו לדעת",  לאבדון, 
ולא  הנולד,  את  רואה  ולא  מתבונן  שלא  אדם  דהינו 
ובסופו  מוקשים,  מלאה  הולך  הוא  בא  שהדרך  חושב 
אדם  "איבוד",  נקרא  זה  להפגע.  עלול  הוא  דבר  של 

שמאבד את הנפש שלו. 

להיות   – למעשה  הוא  בעולם  אחד  כל  של  התפקיד 
מתון. הגמרא )ברכות כ.( מספרת על רב אדה בר אהבה, 
מאות  ארבע  שווה  מתון  "מתון  שאמר,  גדול   אמורא 
לעשות,  צריך  היה  שכאורה  מעשה  עשה  הוא  זוז", 
קרע בגד בשל חוסר צניעות, אבל בסופו של דבר הבין, 
לפני  להתבונן  כדי  ולעצור  לחשוב  צריך  שלפעמים 

שעושים את המעשה.

שאלו פעם את הרב לוינסון, חתנו של ה'חפץ חיים', אתה בן בית אצל הרב, 
וכל הזמן נמצא בסביבתו, ומסתמא ראית כל מיני הנהגות טובות, תוכל לומר 
לנו מה ההנהגה המיוחדת ביותר שראית אצל הרב? ענה להם הרב לוינסון 
במילה אחת – מתינות! ה'חפץ חיים' תמיד היה רגוע, וכל מה שהיה עושה, 
זה היה במתינות לאחר שחשב כמה וכמה פעמים, ולא היה פזיז חלילה ולא 

מיהר לעשות דברים.

לפעמים ישנם אנשים שאין להם סבלנות, והם עושים כל 
לכיוון בלתי הפיך,  ומסוגלים לעשות צעד  מיני מהלכים, 
באופן שלא יהיה אפשר להחזיר את הגלגל לאחוריו, ואז 
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התבוננות! זו מידה שאם 
אדם חס ושלום לוקה בה, 
הוא לא יצליח לשרוד רגע 
אחד בחיי היום יום שלו, 
כי מבלי התבוננות האדם 

לא יכול לכלכל את צעדיו... 
וכך כל חייו הם מירוץ אחר 

ה-עכשיו, מרדף אחרי 
תאוות ורצונות, וכיצד 
להשיג את כל מבוקשו

 המשך
בעמוד 4 <<



מי שמוותר ומי שלא מוותר
עת בוקר בניו יורק, ביום קריר למדי. הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע 
שחרית  מתפילת  שב  מוסדותיו,  לטובת  עם  נדיבי  להתרמת  במקום  ששהה 
וקרא לנהגו. 'אני מבקש לנסוע לישיבה פלונית בקנדה. נוכל לצאת מיד?' - 
שאל את הנהג, שהגיב בפליאה: 'קנדה? - זה חצי יממה של נסיעה! אינני מכיר את הדרך 
היטב, וגם בבואנו לשם - איך אוכל למצוא את מיקומה של הישיבה המבוקשת?!'. הרבי 
היעד,  לעיר  ניכנס  לקנדה,  נגיע  שניסע.  שכדאי  חושב  'אני  בדעתו.  עמד  אולם  שמע, 

ונחפש שם את הישיבה. הבה נצא לדרך!' – אמר. הנהג נכנס לרכב והתניע.
בתום יותר מ -12שעות נסיעה, בשעת ליל מאוחרת הגיעו למחוז חפצם. הם נכנסו לעיר, 
ועתה שאל הנהג את הרבי לאן לנסוע, שכן הוא כלל אינו יודע מה הכתובת, אין לו מפה, 
זו, מה עוד שהקור  ואפילו עוברים ושבים אינם נראים בחוצות בשעת לילה מאוחרת 
הולך וגובר והכל מסתגרים בבתיהם... הרבי ביקש מהנהג להמשיך לנסוע, עד שייתקלו 
במישהו אותו ניתן לשאול. לפתע הבחינו באדם מסתובב בחוצות, ומראהו מוזר ומשונה 
למדי. הוא לובש חולצה קצרה - בעוד הקור עז, מסתובב באפס מעש - כאילו אין לו מה 

לעשות, ועירני להפליא  כאילו אמצע היום...
הרבי ביקש מהנהג לעצור, ומיד פנה להלך המוזר ושאלו באידיש: 'יהודי יקר, אמור לי 
הלה  אליה...?'.  להגיע  איך  לנו  לומר  פלונית? התדע  ישיבה  את  המכיר אתה  בבקשה, 
קפא על מקומו המום, וגם הנהג היה המום. הרי המקום זר והאיש מוזר. הרבי פונה אליו 
כיהודי, כאילו הם מכרים מאז ומקדם, שעה שכמעט אין כל סיכוי שהלה יהודי. הנהג 
רק ציפה לראות מה מתפתח, ואז שמע את האיש המוזר משיב באידיש: 'הישיבה היא 

בכתובת פלונית, סעו בכיוון הזה, ומשם ימינה, ואז שמאלה, ותגיעו...!'.
הנהג היה בטוח כי היתה לו הזכות לחזות בגילוי אליהו הנביא באישון ליל, חד וחלק. הרי 

ונוכרית, שיש בה מתי מעט  זה ממש לא יתכן, להגיע לעיר רחוקה 
יהודים, לפגוש שם באישון ליל אדם שמראהו כלל אינו דומה ליהודי, 
לפנות אליו בתואר 'יהודי יקר', וגם לקבל מענה ועוד באידיש?! - איך 
זה יכול להיות, זולת אם אליהו הנביא נגלה כאן לנגד עיניו! בתדהמת 
מה העיף הנהג עוד מבט אחרון על 'אליהו הנביא', וכבר עמד להמשיך 

בדרכו, כשהוא נפעם ממש. אלא שאז חלה התפתחות נוספת: 
האיש המוזר, זה ש'נחשד' כאליהו הנביא, נקש בחלון הרכב ושאל את 
הרבי בתמיהה עצומה: 'יאמר לי הרב, מנין לו שאני יהודי? למה זה 
העלה בדעתו לפנות אליי בכלל? וגם אם העלה על דעתו שאני יהודי, 
מדוע חשב הרב שאשיב לו על שאלה באידיש?' - השאלות נורו מפיו 
בזו אחר זו, כשהנהג מצטרף בליבו לכל שאלה ותמיהה... 'זה פשוט', 
באישון  קצרים  בבגדים  מהלך  אדם  'ראיתי  קורן,  חיוך  הרבי  חייך 
ליל קר, דבר שאינו מקובל. רק יהודי מסוגל לעשות דברים שאינם 
מקובלים, לעמוד על דעתו גם אם אנשים אחרים יחשבו שהוא מוזר, 
כי אנו מחונכים לעשות את מה שנכון ולא את מה שמקובל. לפיכך 
הסקתי שאתה יהודי, ומן הסתם תדע היכן הישיבה המבוקשת. לכן 
פניתי אליך...' - אמר הרבי בחיוך, בירך את האיש ב'לילה טוב', הודה 

לו בחום ונסע למחוז חפצו...
אולם בכך לא מסתיים הסיפור... כעשור חלף, ושוב שהה הרבי בניו יורק, הפעם לטובת 
'דינר' שנערך במוצאי אחת משבתות החורף בשנת תשל"ז. במודעות נכתב כי רב פלוני 
ישמש כאורח הכבוד וישא דברים, אולם אותו רב התעכב בדרכו. הרבי ביקש ממלווהו 
– אותו נהג מהסיפור הקודם, שבינתיים ישא דברים בפני קהל הנאספים. הנהג חיפש 
רעיון מעניין או סיפור מרתק, וממרתפי זכרונו צף ועלה סיפור הנסיעה לקנדה, והמפגש 
להיווכח  לעורר את הקהל  כדי  ביקש לספר את הסיפור  הוא  ליל.  היהודי באישון  עם 

במסירות נפשו של הרבי להפצת התורה.
לפתע פתאום, תוך כדי הסיפור, התחוללה מהומה בקהל: אדם שישב בירכתיים, יהודי 
הוא  'אני  והכריז:  בזקן מכסיף, קם ממקומו  ומעוטר  גדול  צורה חבוש בשטריימל  של 
האיש. תן לי לספר את הסיפור שלי...!'. הנאספים כולם היו המומים. הסיפור כולו נראה 
דומה למראהו של  אינו  כלל  כאן, מראהו  יושב  מגיבוריו  והנה אחד  כלקוח מהאגדות, 
סיפורו  את  וסיפר  הכבוד,  לשולחן  נקרא  הוא  הוא.  שזה  טוען  והוא  המתואר,  המוזר 

האישי שהרטיט את הלבבות:
הסיפור מתחיל בימי השואה האיומה, עת אותו יהודי, שגדל והתחנך בבית תורני, איבד 
את כל משפחתו, ה' יקום דמם. הוא ניסה לאסוף את השברים ולהתחיל מחדש, אולם 
ביום מן הימים נשבר, אמונתו נסדקה, והוא החליט לעזוב את דרך ה'. בו ביום החליט 

ובשעת  יצא אל השוק, רכש בגדים קצרים, השליך את הכיפה מראשו,  להגר לקנדה, 
ליל יצא לטייל בחוצות במראהו החדש, הגויי... ואז, משום מקום, הגיח רכב. ישב בו רבי 

שפנה אליו באידיש, ושאל איך מגיעים לכתובת פלונית. 
ובורא  בעוצמה,  אותו  מטלטלת  משמים,  אליו  נשלחה  איתנה  יד  כמו  חש  רגע  באותו 
עולם כמו אומר לו: 'אתה חשבת לוותר עליי, אבל אני לא חושב לוותר עליך! אתה ברחת 
מיהדותך, ברחת מזהותך, ביקשת להחליף את מלבושיך והנהגתך. אבל אני לא מוותר 
עליך – וכבר בהופעתך הראשונה ברחוב כגוי, אני פה להזכיר לך שאני מחכה לך...' האיש 
אמר את הדברים, ועיניו מלאו דמעות התרגשות. גם בעיני הקהל עמדו דמעות. התיאור 

האישי הנוגע ללב טלטל את כל המאזינים, שהאזינו מרותקים לדברים.
האיש לגם מעט מים, קינח את דמעותיו, והוסיף: 'זה היה היום הראשון שלי כגוי, וגם 
האחרון. כבר למחרת החלטתי: אם הקדוש ברוך הוא לא מוותר עליי - אז אני לא מוותר 
חדשים.  יהודיים  בחיים  ופתחתי  הברית,  לארצות  היגרתי  קנדה,  את  גם  עזבתי  עליו. 
הקמתי בית, בניתי משפחה - הכל בדרך התורה. כל זאת בזכות המסר של הרבי שחלחל 
כדי  משמים  אותו  שלח  עולם  בורא  איך  שראיתי  והעובדה  לילה,  באותו  לבי  לעומק 

להחזיק בי חזק, להשאיר אותי יהודי!'.
הבה נקשיב לדבריו של אותו יהודי שחזר בתשובה שלמה. אבא שבשמים לא מוותר על 
אף יהודי, אבא שבשמים חפץ ורוצה בכל אחד מאיתנו ללא הבדל. דבריו של האיש - 
שצוטטו בגיליון הנפלא, ביאורים על 'אמרי מנחם' - אמורים לעמוד לנגד עינינו בכל רגע: 
אשרינו שזכינו, יהודים אנחנו. זו זכות שאינה מובנת מאליה, ובעיקר - זו זכות שמחייבת. 

כן, גם אם קשה, גם אם לא הכל מובן, גם אם חווים רגעי משבר. 
אבא שבשמים חפץ מאוד בכל אחד מאיתנו, אוהב אותנו בכל מצב. 
הבה נרגיש את הזכות ונודה עליה, הבה ננצל את מעמדנו וננהג בו 
כמתחייב, 'כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כה' אלוקינו 

בכל קראנו אליו!'.
כך נלמד מיציאת מצרים המתוארת בפרשתינו, שהיתה רגע מכונן 
המצרים.  בין  מעורבים  עדיין  אבל  יהודים,  היינו  אז  עד  גם  אמנם  היהודי.  העם  בחיי 
גוי' – בורא עולם הוציא אותנו  גוי מקרב  'לבוא לקחת לו  הפסוק בספר דברים אומר: 
מהקרביים של המצרים, מלהיות חלק מהם. הוא הבדיל והפריש אותנו מהם – כדי להיות 
קרובים אליו, ועל כך אומר האדמו"ר מנדבורנה שליט"א, שלמרות שכל נסים במצרים 
היו גדולים ועצומים, עדיין היו עם ישראל בתוככי מצרים, אבל לא כן הוא בקריעת ים 
סוף, אז הבטיחנו משה רבינו 'כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד 
עד עולם!' – הקשר שלנו עם המצרים ובכללם עם שאר אומות העולם הסתיים, מעתה 

אנחנו עם סגולה! – וזה כבר עולם אחר ומחייב, אשרינו שזכינו.
אמנם גם עד אז היינו יהודים, אבל עדיין מעורבים בין המצרים. הפסוק בספר דברים 
אומר: 'לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי' – בורא עולם הוציא אותנו מהקרביים של המצרים, 
מלהיות חלק מהם. הוא הבדיל והפריש אותנו מהם – כדי להיות קרובים אליו, ועל כך 
אומר האדמו"ר מנדבורנה שליט"א, שלמרות שכל נסים במצרים היו גדולים ועצומים, 
עדיין היו עם ישראל בתוככי מצרים, אבל לא כן הוא בקריעת ים סוף, אז הבטיחנו משה 
רבינו 'כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם!' – הקשר שלנו 
עם המצרים ובכללם עם שאר אומות העולם הסתיים, מעתה אנחנו עם סגולה! – וזה 

כבר עולם אחר ומחייב, אשרינו שזכינו.
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להלך המוזר ושאלו 
באידיש: 'יהודי יקר, 

אמור לי בבקשה, 
המכיר אתה את 

ישיבה פלונית? התדע 
לומר לנו איך להגיע 
אליה...?'. הלה קפא 
על מקומו המום, וגם 

הנהג היה המום'



ואהבת את ה' – בכל לבבך!
בודאי כולם שמו לב, שהלב של פרעה מככב בפרשיות 
האחרונות. "ָּכֵבד ֵלב ַּפְרֹעה..." )שמות ז, יד(, "ַוִּיְכַּבד ֵלב 
)שמות  ַּפְרֹעה..."  ֵלב  "ַוֶּיֱחַזק  ז(,  ט,  )שמות  ַּפְרֹעה..." 
זאת,  "לב". לעומת  נכתב  בכולן  לב,  נשים  ואם  יג(,  ז, 
בפרשתנו מופיעה המילה "לבב", בפעם אחת ויחידה 
ָהָעם  ָבַרח  ִּכי  ִמְצַרִים  ְלֶמֶלְך  "ַוֻּיַּגד  לפרעה,  בהקשר 

ַוּיָהֵפְך ְלַבב ַּפְרֹעה" )שמות יד, ה(. מדוע? 
כתוב בקריאת שמע, צריך לאהוב את ה' "ְּבָכל ְלָבְבָך" – 
ואומרים חז"ל 'בשני יצריך', וסתם לב בתורה הוא יצר 
הרע, שנאמר "ִּכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְּנֻעָריו" )בראשית 
בהתגלמותו!  הרע  יצר  היה  כידוע  ופרעה  כא(,  ח, 
)כמבואר במסילת ישרים, פרק ב'(, אבל גם פרעה היה 
אדם וגם לו יש בחירה, אלא שהיה כמעט כולו רע, עם 
מעט טוב בלבד! והרוע שבו מנע ממנו לראות את הצד 
עד  נראה  לא  שבפרעה  הטוב  היצר  למעשה,  הטוב. 
רק  כתוב  זו  פרשה  עד  לכן  המכות,  עשר  את  שקיבל 
והיצר  ליבו  נכנע  המכות  ואחרי  לפרעה,  בהקשר  'לב' 

הטוב הרים ראש, וזהו שכתוב "ַוֵּיָהֵפְך ְלַבב ַּפְרֹעה".

לא..  או  לרדוף  בליבו האם  תולה  אומר שהיה  רש"י הקדוש 
אלא,  מסתפק?!  הוא  למה  מסתפק?!  עדיין  בלבו?!  תולה 
אדם שמונחה מצד יצר רע לא מסתפק.. הוא נמשך ישירות 
לרע. אבל כאן, לאחר כל המכות נכנע יצרו הרע של פרעה, 
ובערך הושווה ליצרו הטוב! ולכן הסתפק. אחרי הכל סמינר 
לו.. אבל למרות  של שנה להכרות עם בורא עולם הספיק 
שבלי  מפני  ישראל,  אחרי  פרעה  רדף  דבר  של  בסופו  זאת, 

מוסר ויראת שמים היצר הרע לבסוף ינצח. 

לו  ללחוש  מספיק  אבל   – שישן  אדם  יש  למדים,  נמצינו 
ויש אחד שכדי  יש אחד שצריך שינערו אותו,  יתעורר,  והוא 
לו  שדי  אחד  יש  האדם,  בלב  גם  מים.  דלי  צריך  להתעורר 
בליטוף תוכחה והלב משתנה, אזהרה משוטר תנועה מספיקה 
על  מפתיע  דו"ח  כגון  אותו,  מעוררת  שסטירה  אחד  ויש  לו, 
השמשה של הרכב, אבל לצערנו ישנם כאלה שצריכים פטיש 
10 קילו כדי לזעזע את הלב, כגון הוצאה לפועל! אבל דבר אחד 
ברור, המוסר שמייסרנו ה' בא על מנת ליישר אותנו ואת ליבנו 
כדאי  ולכן  הנכונה,  בדרך  ללכת  שנזכה  כדי  יתברך,  לעבודתו 
שנהיה עם לב כזה שדי בליטוף תוכחה קטן כדי לעורר אותו! 

)ר' עמירם טובי הי"ו(

משל ונמשל

השקפה לבית היהודי

שאלה לשולחן שבת

למה לחתוך את הים?
רבי לוי יצחק מברדיצ'ב מבאר נפלא על נס קריעת ים סוף, שאם האדם 
יאמין בה' וישים בו מבטחו – יזכה לקריעת ים סוף משלו ולישועת ה', ולכן 
על הפסוק "נֹוָרא ְתִהיֹּלת ֹעֵׂשה ֶפֶלא" )שמות טו, יא( אומר הרב, שהזקוק 
הפרש,  שום  אצלו  ואין  היכולת,  בעל  שהוא  בקב"ה  שיאמין  עצתו  לנס, 
בין בהנהגה בדרך הטבע, להנהגה מחוץ לדרך הטבע... וע"י אמונה זו יזכה 

לישועה הנצרכת לו.
נשא ה'חתם סופר' משלו, לפסל מומחה שהיה עושה פסלים, ובכל הארץ 
נראה  ובמשך שישה חודשים עשה פסל של סוס, שהיה  לא היה כמוהו, 
כאמיתי ממש. משגמר מלאכתו העמיד את ה'סוס' ברחוב העיר, וישב על 
גביו, כדי שעוברי אורח יתפעלו מהאומנות שהוציא תחת ידו... מה רבתה 
פליאתו כי 'אין איש שם על לב', ואפילו אחד מהם לא שם ליבו שיש כאן 

דבר פלא.
בסוסי  החסרון  מה  ידידיו,  בעצת  לדרוש  הלך  מאד,  מכך  שנפגע  הפסל 
הנכבד... ויאמרו לו אוהביו, אדרבה! לרוב ה'אומנות' שבמעשי ידך, נראה 
הסוס ממש כמו סוס רגיל, ואין מקום להתפעל ממנו, כי אין עוברי האורח 
מתפעלים כשרואים סוס רגיל, ולכן יעצוהו שיקח את הפסל ויחתוך אותו 
לשנים, ובזה ישתוממו כל עוברי אורח, כיצד אירע הדבר שעומד ברחוב 
סוס שנחצה לשניים... ורק אז יכירו וידעו שבעצם הוא רק פסל מופלא ולא 

סוס אמיתי, ויחשיבו את יגיעתו ואת מעשי ידיו.
הנמשל ברור, הקב"ה ברא עולם ומלואו, ואנו מהלכים בו מבלי התפעלות 
ובערב את השמים בתפארתם,  כלל, בבוקר רואים את השמש בגבורתה, 
מאין  יש  עולמו  את  שברא  לבירה',  מנהיג  'יש  כי  לב  על  שם  איש  ואין 
הטבע,  מערכות  את  שידד  הקב"ה,  עשה  מה  מאד...  עד  נפלאה  בחכמה 
הוציאנו ממצרים בעשר מכות ובקע את הים, והכל בניסים מופלאים, אבל 
לא כדי שנסתכל בעצם בקיעת הים ותו לא, אלא שבכך נבין שכל הבריאה 
והוליכנו ביבשה, כדי  ולכן קרע לנו את הים  ידי ה' הם,  המופלאה מעשי 
צריך  שהיה  פסל  כאותו  הים,  כבתוך  הננו  ביבשה  שאף  עת,  בכל  שנדע 
עלינו  מעתה  ויתפעלו.  יתבוננו  יעמדו  שהאנשים  כדי  סוסו,  את  לחתוך 
הנסתרים'  'הניסים  על  גם  ולהלל  להודות  עלינו  כמה  עד  היטב  להתבונן 
– וזו ההנהגה שבדרך הטבע, שכל כולה רק מחסדי ה' יתברך. )עפ"י "באר 

הפרשה"(

נרות על מכסה הקדרה
"ְוָהָיה ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאֶׁשר ָיִביאּו" )ְׁשמֹות טז, ה(. ואמר 'והכינו', לעורר 
שבת  מערב  תהיה  בזה  זריזותם  ושכל  במטעמים,  השבת  את  לענג  שיזדרזו 

)ספורנו(.

שאלה: מעשה במשפחה אחת, שבכל שבת התלקחה בביתם המחלוקת. כבכל 
בית יהודי, נוהגת בעלת הבית לטרוח בערב שבת בהכנת החמין )טשולנט(, אלא 
שהחמין שלה היה מוצלח כל כך, עד שבעלה וילדיה היו נוהגים "לטעום" ממנו 
הקדרה,  את  האשה  פתחה  כאשר  בבוקר,  בשבת  שלפעמים  עד  הלילה,  במשך 

היתה מגלה שנותרה כמעט ריקה...
כרסם  למלאות  והמשיכו  הבית,  בעלת  לתחנוניה של  נשמעו  לא  בני המשפחה, 
מדי ליל שבת בחמין המשובח. עד שבליל שבת אחד, הם נכנסו למטבח ועמדו 
הקדרה!  כיסוי  גבי  על  דולקים  שעוה  נרות  לגלות  ונדהמו  הקדרה,  את  לפתוח 
"כעת יקיריי", אמרה להם האם, "לא תוכלו לאכול את החמין. הנחתי נרות ארוכים 

מספיק שידלקו עד מאוחר בלילה!...".
ולפתע  מהחמין,  לאכול  המשפחה  בני  עמדו  כבו,  כבר  כשהנרות  בבוקר,  בשבת 
אמר אחד הילדים: "הלא הנרות היו דולקים על גבי הכיסוי בכניסת השבת )בבין 
השמשות(, ואולי נחשב הכיסוי ל'בסיס לדבר האסור' שאסור לטלטלו למשך כל 
'בסיס לדבר האסור', הוא דבר שכשלעצמו אינו מוקצה, אבל  כידוע,  השבת?". 
הוא משמש בסיס לדבר מוקצה, כלומר שמונח עליו דבר האסור בטלטול בשבת. 
לדוגמא: מגירת שולחן שהניחו בה כסף וכדומה, הרי המגירה נעשית בסיס לדבר 
האסור, ואסור לטלטלה, וגם כאשר המוקצה כבר לא נמצא במגירה, עדיין היא 
יומא',  לכולא  אתקצאי  השמשות  לבין  דאתקצאי  'מיגו  שכן  בטלטול,  אסורה 

מכיוון שהתקצה בכניסת השבת, התקצה לכל השבת.
מיהרו בני המשפחה ושאלו את הרב: "ילמדנו רבינו, מהו הדין במקרה זה? האם 

נוכל לאכול מהחמין בשבת?".

תשובה: נראה שמותר להסיר את מכסה הקדרה, שהרי כתבו הפוסקים, שאם 
אדם הניח דבר מוקצה על גבי חפץ של חברו, אין בזה דין בסיס לדבר האסור, 
)סי' ש"ט סעיף ד' ברמ"א(,  משום שאין אדם אוסר את של חברו שלא מדעתו 
לצרכי  נראה שדווקא  מכל מקום  אך  לשימוש האשה,  מיוחדת  הקדירה  ואמנם 
בישול היא מיועדת לה, אך לא לצורך הדלקת נרות על גביה באפן שתאסור את 
השימוש בה, מפני שבאופן כזה ייאסר התבשיל שמיועד לאחרים, ודומה הדבר 

לאדם שאוסר את חפציו של חבירו שלא מדעתו.

)אחת שאלתי 1, מאוצרו של הגר"י זילברשטיין(

דבר אחד ברור, המוסר 
שמייסרנו ה' בא על מנת 
ליישר אותנו ואת ליבנו 
לעבודתו יתברך, כדי שנזכה 
ללכת בדרך הנכונה, ולכן 
כדאי שנהיה עם לב כזה 
שדי בליטוף תוכחה קטן כדי 
לעורר אותו! 



המשך מאמר הרב

 המשך
מעמוד 1 <<

לקבלת דבר תורה יומי מפי הרב שליט"א בקבוצת 
וואטסאפ שקטה, נא לשלוח בקשה במייל

הייתי  אם  כך,  שעשיתי  "חבל  ואומר,  ומצטער  עומד  האדם 
זה  לעיתים  אבל  אחרת",  חושב  הייתי  ההשלכות,  על  יודע 
מאוחר מידי. אדם תמיד צריך להיות מתון, וזו עבודה שאדם 

צריך לעבוד עליה הרבה בעולם הזה כדי לתקן את עצמו.

הרב אריה שכטר זצ"ל היה מגדולי המגידים בדורנו, והיה מפורסם ברחבי הארץ 
והעולם, סיפר שלפני שנים רבות, אשתו חלתה במחלה הקשה בעודה צעירה 
לימים, כשהיתה בסה"כ כבת חמישים. היא היתה אשה מיוחדת, פעילה מאוד 
ובעלת חסד גדולה. כמובן שבמצב זה התפילות הן הדבר הראשון במעלה, אבל 
בזמן כזה עושים גם הרבה השתדלות, וגם הם הלכו לטובי הרופאים והיועצים, 

וניסו את כל שיטות הריפוי והאיזון התזונתי.

ומספר  רבים,  מומחים  עם  דיבר  והוא  בעולם,  בארץ  רבים  לו קשרים  היו  לרב 
שקיבל קרוב לשישים וחמש עצות כיצד להתמודד עם המחלה של אשתו, ואיך 
אפשר כמה שיותר לצמצם את הסיכון, ואפילו לנסות לקחת את הגלגל אחורה, 
במיאמי,  יחודית  מרפאה  היתה  מהעצות  אחת  והחלמה.  המחלה  נסיגת  לכיוון 
שם בונים לאדם את צריכת המזון שלו מחדש, כשהם כמעט ומבטיחים שאדם 
הנמצא אצלם למשך מספר שבועות של טיפול, יוכל לאחריהם להתרפא מכל 

מחלה, ודבריהם מצאו חן בעיני הרב ורבנית.

הטיסות,  מלבד  דולר   15,000 היתה  העלות  מאוד,  יקר  היתה שהטיפול  הבעיה 
הרב  חשב  כסף.  ללוות  צריך  היה  הרב  ברשותם,  היה  לא  זה  שסכום  ומכיוון 
לעצמו, הרי ניסינו כל כך הרבה שיטות וטיפולים ומיצינו כמעט את הכל, ושום 
דבר לא עזר, ולכאורה נראה שגם טיפול יתכן ולא יעזור, ואולי זה בזבוז זמן וכסף 
מיותר. הוא הלך לשאול את רבו האם להסכים לאותו טיפול. השיב לו הרב, נכון 
שזה יקר ומדובר בזמן רב, אבל אני מציע לך לנסוע, לא מכיוון שיש שם רופא 
מומחה, אלא משום שגלות מכפרת, ועצם הנסיעה למקום בו תהיו זמן רב, לגלות 

אל הלא נודע בריחוק מהבית והסביבה הרגילה, זה גלות מכפרת עוון כפשוטו.

הרב אריה שכטר ואשתו שמעו בעצת רבו ויצאו לדרך, הם טסו לארצות הברית, 
וזו היתה אחת מהפעמים הבודדות שלו בטיסה עד לרגע זה. על עצם הטיסה 
שנה,  כארבעים  לפני  על  מדובר  היה  עוונות,  כפרת  היתה  שהיא  הרב  מספר 
ובזמנם לא היו מטוסים כמו בימינו. בסופו של דבר הם הגיעו, ומצאו מקום ללון 

בו כדי להתארגן, ולאחר מכן פנו למרפאה. 

בעל המרפאה הגוי, קיבל אותם בעת הגעתם, ופרס בפניהם במשך מספר שעות 
את הצפוי להם, ובפתח דבריו אמר, "הריפוי כאן בנוי על ענין התזונה של האדם, 
להוריד מהתזונה של האשה",  הולך  אני  מה  בדיוק,  לכם  לפרט  צריך  אני  ולכן 
וכך התחיל לפרט מוצרי מזון כאלה ואחרים שנאסר עליה לצרוך, בשר ביצים 
ויביאו  חטים  יקחו  שהם  להם  והסביר  וכו',  רגיל  לחם  אפילו  ובכללם  וגבינות, 

קמח,  מהם  ולהוציא  החטים  את  לטחון  צריך  בעצמו  והחולה  למרפאה,  אותם 
וכך יכין לעצמו לחם רק עם המוצרים המסוימים שיעמידו לרשותם במרפאה, 
והמשיך לפרט כל מיני מאכלים ומשקים מוזרים שעליה לצרוך, לא משביעים 

ולא מזינים, שאי אפשר להתקיים איתם כראוי.

אפשר  כיצד  עולם,  זוועת  בפני  שהם  והרבנית  הרב  הרגישו  שסיים,  לאחר 
שונים  מזון  מוצרי  מיני  וכל  עשבים  כשרק  שבועות,  כמה  במשך  כך  להתקיים 
ומשונים אמורים להזין את גופה? אבל אמר הרב שכטר לרעייתו, הגענו עד פה 
וביום האחרון  ננסה לעמוד במשימה. הם התחילו את התהליך,  ושילמנו, הבא 
לפני שסיימו את הטיפול, ניגש הרב שכטר למנהל המרפאה ושאל אותו: "אמור 
לי בבקשה, מה הסוד שלך? כיצד אתם מרפאים? אתם לא נראים שונים מכולם, 

ולהיפך אתם אפילו מחמירים יותר מידי בתזונה?".

השיב אותו גוי לרב שכטר: אני ועוד כמה משותפיי עשינו מחקר עולמי, חקרנו 
כל המחלות שיש בעולם  והגענו לתובנה הבאה,  הזה עמוק מאוד,  הנושא  את 
באות מדבר אחד, ממידות רעות! מי שיש לו מידות רעות זה גורם לו למחלות. 
לפעמים המידה לא פורצת החוצה, אלא חבויה בפנים, אבל גם כך היא מזיקה לו. 
ולכן, כדי לרפא את המחלה, אנחנו מביאים את החולה לכאן, ונותנים לו הרגשה 
עצמית שהוא אפס ושום דבר, לא אוכל ולא שותה כמו אדם רגיל מהשורה, ולא 
יכול לתפקד כהרגלו, ובהרגשה שכזו האדם נשבר בקרבו, וברגע שהחולה הזה 

נשבר, הוא מתקן את המידות שלו, ואחרי שעשה זאת הדרך להחלמה קצרה!

הרב שכטר עמד נדהם, ולאחר סיום דברי הרופא יצא משם ובכה ארוכות! לאחר 
שנרגע אמר לעצמו הרב, הייתי צריך לטוס עשרות שעות לכאן, ולשלם חמש 
עשרה אלף דולר, בשביל ללמוד כאן דבר אחד בסיסי, שאדם צריך לתקן את 
המידות לפני שיבואו עליו כל מיני מחלות. עד כמה צריך האדם לעבוד בעולם 
יודעים מה המשמעות של איזו פזיזות או הנהגה לא  הזה, לפעמים אנחנו לא 
טובה, ומה חס ושלום האדם מביא על עצמו. אדם אולי חושב, "טוב... בסך הכל 
עשיתי כך וכך, אני אחזור בתשובה ואתוודה ואתחרט ואשים את זה מאחורי", 
אבל הוא חס ושלום עלול להפגע עקב המצב שהכניס את עצמו אליו, ומי יודע 
מה יוכל לעזור לו אם ינזק או יחלה בגלל מעשיו. הוא אמנם התחרט, אבל יתכן 

שכבר גרם לעצמו לנזק בלתי הפיך. 

ללמדנו עד כמה האדם צריך למנוע מלהכניס כל מיני נגיפים לתוך גופו, על ידי 
צעד  לפעמים  נמהרים.  צעדים  עושה  ולא  וחושב  מתבונן  ומתון,  רגוע  שהוא 
אחד יותר מידי יכול להביאו אל הקץ. "הוו מתונים בדין" - אדם צריך להזהר, 
שלא להיות כמו המצרים שרצו לתפוס את עם ישראל במהירות ופזיזות, ולסוף 
המיתו את עצמם, אלא לחשוב ולהתבונן, האם הוא עושה נכון או שלא. יהי רצון 

שנפנים לקח זה ונזכה להצלחה בחיינו.

בברכת שבת שלום, הרב אברהם עטיה
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