
580546158

                                     1700-700-999                                          www.ish-tsadik o�ce@ish-tsadik.org.il.org.il  

דומה?  הדבר  למה  אמרו,  פרעה".  לב  "כבד  "כתיב 
לארי, וחיות ושועל שהיו הולכין בספינה, וחמור גובה 
מכס.  לי  תנו  החמור:  להם  אמר  הספינה.  מן  מכס 
יודע  אתה  פניך,  עזין  כמה  לחמור:  שועל  לו  אמר 
לו  אמר  מכס?!  תשאל  ואתה  עמנו  שבחיות  שמלך 
החמור: מן המלך אני נוטל, ולגנזיו אני מכניס. אמר 
לחמור  וטרפו  ויצא  הספינה,  לי  קרבו  הארי:  להם 
זה.  לי אבריו של שוטה  לו: סדר  ונתנו לשועל, אמר 
כשבא  ואכלו.  נטלו  לבו  ראה  וסדרן,  השועל  הלך 
הארי מצא אבריו נתוחין, אמר לו: לבו של שוטה זה 
היכן הוא? אמר לו: אדוני המלך, לא היה לו לב, שאם 
היה לו לב לא היה נוטל מכס מן המלך. אף כך פרעה 
מלכי  למלך  אומר  היה  לא  לב  לו  היה  אם  הרשע 
לו העכברים,  ושכח מה שעשו  דורון  לי  תן  המלכים 
ועדיין היה אומר "מי ה' אשר אשמע בקולו לא ידעתי 

את ה'" (שמות ה ב)" (ילקוט שמעוני וארא קפב).

מבאר החת"ס (פסחים ז: ד"ה 'וכתיב') ד' מדרגות של 
האדם  ומדבר.  חי  צומח,  דומם,  בעולם:  יש  ברואים 
נושא בקרבו ג' כוחות: כח הצמיחה בכבד, בליבו הוא 
נושא את רוח החיות, והיא שורש התאוות שלו, כפי 
הצד  את  מבטא  שבמוחו  ושכלו  לבהמות.  גם  שיש 
המדבר שבו. השכל הוא המלך שבאדם, כפי שנאמר 
הוא  מל"ך   – כו)  מא  (איוב  שחץ"  בני  כל  על  "מלך 
תבות  ראשי  הוא  שח"ץ  כבד,  לב  מח  תבות  ראשי 
שכלי חיוני צומח. הסדר הזה מלמד אותנו כי הנשמה 
הלב  את  להנהיג  שצריכה  היא  השכל  עם  המזוהה 
והכבד, כפי שאדם מנהיג את הסוסים הגוררים את 

העגלה העשויה מן הצומח. אך כאשר האדם מאבד 
את השליטה על הסוסים הם מנהיגים אותו במקום 
מתגבר  שליבו  באדם  הוא  כך  אותם.  ינהיג  שהוא 
במקום  שכלו.  על  מתגברות  ותאוותיו  עליו, 
ידי השכל, משתעבד  יכוונו על  והתאוות  שהרצונות 
הוא אל רצונותיו. אצל רשעים כפרעה ההנהגה היא 
הצומח  הכח  הכבד,  שבה  הנהגה  נמוכה,  יותר  עוד 

הוא המנהיג אותם. 

זו נבין את המשל. בעלי החיים מכירים  על פי דרך 
את הארי, מלכם. אמנם החמור לא הכיר את מלכו, 
וירד  נמוך  במקום  החיות  משאר  למטה  נהג  ובזה 
למרדגת צומח. לכן יפה אמר השועל כי אין לחמור 
לב, אפילו כח חייתי, כי אם כבד – "כבד לב פרעה". 
ליבו של פרעה הפך למדרגת כבד, שנמוך אפילו מן 
מלכו.  בוראו,  את  הכיר  לא  פרעה  כך  התאוות. 
בתחילה פרעה נהג בבהמיות, שכלו לא הנהיג את 
רצונותיו, אך משחטא בזה הכביד ה' את ליבו – הפך 
בלבד,  כבד  של  במדרגה  להיות  ותאוותיו  ליבו  את 
ושוב לא פעל אפילו מכח התאוות אלא מכח העדר 
חיות, וכצמח הקיים וצומח בלא רצון. זהו ענשו של 
פרעה, שסוסיו – בהמיותו לא הנהיגו את המרכבה – 
וינהגהו  מרכבתיו  אפן  את  "ויסר  אלא  הצומחת, 
בכבדת" (שמות יד כה), לא הרצון הנהיג את הקיום 
ותאווה,  רצון  בלא  אף  היה  שלו  הקיום  אלא  שלו 

העגלה משכה את הסוסים. 

המשך בעמוד הבא 

 

כ"ח טבת פרשת וארא
תשפ"ג
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זהו הרמוז בפסוק "ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה 
שתי  למען  עבדיו  לב  ואת  לבו  את  הכבדתי  אני  כי 
אתתי אלה בקרבו" (שמות י א). מדייק בעל הטורים 
שהמילה "שתי" נכתבה בכתיב חסר, לרמוז על שתי 
מכות, שני עונשים שיובאו אל פרעה – העונש מה' על 
ליבו  איבוד  של  והעונש  בשכלו,  נהג  שלא  חטאיו 

והפיכתו לכבד. 

את  להשליט  שחובתנו  מכך  ללמוד  צריכים  אנחנו 
ולהשאיר  ותאוותינו,  רצונותינו  על  ונשמתנו  שכלנו 
את הכבד במקומו ולהנהיג את לבנו על פי השכל. על 
שגם  ללמדנו  'הוי"ה',  עולה  'כבד'  של  הגימטריא  כן 
את הקיום וגם את הרצונות המנהיגים אותנו – צריך 

להנהיג אך ורק רצון ה' יתברך וציוויו. 

שבת שלום!

דומה?  הדבר  למה  אמרו,  פרעה".  לב  "כבד  "כתיב 
לארי, וחיות ושועל שהיו הולכין בספינה, וחמור גובה 
מכס.  לי  תנו  החמור:  להם  אמר  הספינה.  מן  מכס 
יודע  אתה  פניך,  עזין  כמה  לחמור:  שועל  לו  אמר 
לו  אמר  מכס?!  תשאל  ואתה  עמנו  שבחיות  שמלך 
החמור: מן המלך אני נוטל, ולגנזיו אני מכניס. אמר 
לחמור  וטרפו  ויצא  הספינה,  לי  קרבו  הארי:  להם 
זה.  לי אבריו של שוטה  לו: סדר  ונתנו לשועל, אמר 
כשבא  ואכלו.  נטלו  לבו  ראה  וסדרן,  השועל  הלך 
הארי מצא אבריו נתוחין, אמר לו: לבו של שוטה זה 
היכן הוא? אמר לו: אדוני המלך, לא היה לו לב, שאם 
היה לו לב לא היה נוטל מכס מן המלך. אף כך פרעה 
מלכי  למלך  אומר  היה  לא  לב  לו  היה  אם  הרשע 
לו העכברים,  ושכח מה שעשו  דורון  לי  תן  המלכים 
ועדיין היה אומר "מי ה' אשר אשמע בקולו לא ידעתי 

את ה'" (שמות ה ב)" (ילקוט שמעוני וארא קפב).

מבאר החת"ס (פסחים ז: ד"ה 'וכתיב') ד' מדרגות של 
האדם  ומדבר.  חי  צומח,  דומם,  בעולם:  יש  ברואים 
נושא בקרבו ג' כוחות: כח הצמיחה בכבד, בליבו הוא 
נושא את רוח החיות, והיא שורש התאוות שלו, כפי 
הצד  את  מבטא  שבמוחו  ושכלו  לבהמות.  גם  שיש 
המדבר שבו. השכל הוא המלך שבאדם, כפי שנאמר 
הוא  מל"ך   – כו)  מא  (איוב  שחץ"  בני  כל  על  "מלך 
תבות  ראשי  הוא  שח"ץ  כבד,  לב  מח  תבות  ראשי 
שכלי חיוני צומח. הסדר הזה מלמד אותנו כי הנשמה 
הלב  את  להנהיג  שצריכה  היא  השכל  עם  המזוהה 
והכבד, כפי שאדם מנהיג את הסוסים הגוררים את 
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העיתונאי אליהו עמיקם כותב על ר' אריה, כי בעת מחלתו 
שח על דברים שהוא מצטער עליהם, ואחד מהם הוא שמא 
ומצפה  עורג  כמה,  היה  ימיו  כל  משיח.  פני  לקבל  יזכה  לא 
מסוגל  הוא  רגע  בכל  כי  וחיה  חושית  אמונה  מתוך  לבואו 

ועלול להגיע.

פעם הזמינו בנו ר' חיים יעקב לבוא לארצות הברית לביקור 
בביתו, התפלא ר' אריה על הבקשה: "איך אסע, הרי אולי הוא 
ר'  השיב  יבוא?".  "מי  יעקב:  חיים  ר'  שאלו  בינתיים?".  יבוא 

אריה בפשטות: "מה הפירוש מי? המשיח!". 

(דרך אבות עמ' רצד)  



הלכה ומנהג
פסק מרן השו"ע (רפה א) על פי דברי הגמרא (ברכות ח.) שחייב כל אדם לקרוא בכל שבוע את פרשת 
השבוע – שניים מקרא ואחד תרגום, הוה אומר פעמיים את לשון הכתוב כמו שהוא ופעם נוספת את פירושו 
ימים ושנותיו (לשון הגמרא,  – כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכין לו  של אונקלוס. ושכרו בצידו 
הובא במשנה ברורה סק"א), והוא סגולה ליראת שמים (אור זרוע מב) ולהמשיך עליו רוח טהרה (כה"ח 

ס"ק לב).

וכפי שמדויק מדברי השלחן ערוך אין מדובר בהנהגה טובה, אלא בחובה גמורה, וכן דייק הרמב"ם (תפילה 
יג כה) באמרו "חייב לקרות". וחובה זו היא על כל איש מישראל, ואין זה משנה אם עוסק בתורה כל ימות 
השבוע או לא. ולכן כתבו הפוסקים (שבט הלוי ח מו, תשוה"נ א רסא, הליכות שלמה תפילה יב לז) כי יש 

לחנך את הילדים להתרגל בזה מגיל חינוך.

טעם המצוה הוא כדי שכל אחד יהיה בקי בתורה, וכתב ערוך השלחן (רפה ב) כי תקנה קדומה היא מימות 
משה רבנו ע"ה. לכן עיקר הקריאה אינה במהירות ובחטף, כי אם מתון מתון, מילה במילה ומתוך הבנה עד 

כמה שידו משגת. 
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

מותר לכתחילה, וכפי שכותב הערוה"ש (סי' קיז) עפ"י המהרי"ל, שמכיוון שהסבון פגום מאוד אין תשובה |
בזה חשש כלל. נכון שמרן המ"ב (שו סק"י) כתב שעדיף להתרחץ בסבון שאין בו ֶחֵלב, אבל הוא 
דיבר בסבון שיש בו ממשות לחלב, אך בסבונים שלנו אין בכלל ממשות ולכן אין חשש. ואפילו 
בפסח פוסק התרוה"ד שמותר לסופר להכניס את הקולמוס לפיו על אף שיש שם קמח המעורב 
בדיו, משום שהקמח נפגם לאכילת כלב. וכל שכן שהוא הדין באיסור הנאה, שכאשר הדבר נפגם 

כל כך הוא מותר לכתחילה.

האם מותר להתרחץ עם סבון שיש בו שומן מן החי?שאלה |

לא, חובת הטבילה היא רק כשהכלי ניתן במתנה גמורה, ואפילו שלא קיבלת עליו שטר מתנה. תשובה |
אבל השאלה, השכרה ותקופת ניסיון נחשבות כמו שהגוי עדיין הבעלים על הכלי, וממילא אין חיוב 
וגם להיפך, כאשר יהודי השאיל או השכיר לגוי כלי, ולאחר מכן הגוי  יו"ד קכ ח).  טבילה (שו"ע 

החזירו בגמר ההשאלה או ההשכרה הכלי פטור מטבילה.

האם כלי שקיבלתי בהשאלה לטובת ניסיון מחנות של גוי חייב בטבילת כלים?שאלה |
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לילדיםלילדים

קשה  לעבוד  להם  ונותן  ישראל  בני  על  מכביד  פרעה 
יותר במצרים.

שיידעו  ישראל,  בני  עם  לדבר  ממשה  מבקש  ה' 
שבקרוב הם יצאו ממצרים בחזרה לכנען.

בני  במצרים,  הקשה  מהעבודה  מותשים  שהם  מרוב 
ישראל לא שומעים למשה.

ה' מבקש שוב ממשה לגשת לפרעה, משה שואל את 
ה' איך פרעה ישמע לי, אם בני ישראל לא שמעו לי?

יכול לדבר. ה'  משה אומר לה' שהוא גם מגמגם ולא 
עונה שאהרון יתלווה אליו וידבר במקומו והם הולכים 

עם סימנים שה' שלח אותם.

פרעה  ועובדי  לתנין  שהופך  מקל  משליך  משה 
מצליחים גם להפוך אותם והמקל של אהרן בולע את 

המקלות שלהם.

פרעה לא מסכים לשחרר את בני ישראל

מעל  ניסים  המכות.  עשרת  את  מצרים  על  מביא  וה' 
הטבע, כדי שפרעה ישלח את בני ישראל.

זאת  ובכל  לדם.  הפכו  במצרים  המים  כל  דם  במכת 
פרעה לא מוותר. וה' ממשיך עם צפרדע, כינים, ערֹוב, 

ֶדבר, ְשחין וברד...

ועדיין פרעה לא מוכן לשחרר את בני ישראל... מה יהיה 
עם ישראל? בשבוע הבא נגלה...

האם ניסים ישחררו את בני ישראל?

- עם מי אהרון התחתן?

- איך קראו למכה האחרונה בפרשה?

- מהן 4 לשונות גאולה?

- איך קרא פרעה לה' לאחר מכת ברד?

- למה הפך משה את המקל שלו?

- מה היה בתוך הברד?

- באיזה מקום במצרים לא היה ערוב?

- מי מת במכת דם?

- איך נקרא הנהר במצרים?

- מה הייתה המכה השלישית?

- מי היה אבא של יוכבד?

- מי היה הגיס של אהרן?

- מי בכור ישראל?

- מכה מגרדת מאוד...?

ילדים יקרים, 
את התשובות תוכלו לשלוח לכתובת המייל: 

 kids@ish-tsadik.org.il

שאלות על הפרשה
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לילדיםלילדים

1948, ירושלים הייתה במצור. התושבים שגרו בעיר חיו עם קצת אוכל  לפני הרבה שנים, בשנת 
שלא הספיק בכלל וכמות קטנה מאוד של מים. 

איש אחד מאוד אהב את ר' אריה וגר באיזור בו לא היה מצור ורצה מאוד לעזור, אז שלח לרב חבילה 
עם אוכל, רק שהחבילה לא הגיעה לר' אריה. הדואר מסר את החבילה הזו בטעות לאדם אחר שהיה 

לו שם דומה לר' אריה.

אותו אדם, לקח את החבילה מבלי לשאול שאלות מיותרות, ולא ניסה להחזיר אותה לר' אריה.

אחרי זמן, אותו איש ששלח את החבילה לר' אריה התפלא שהוא לא שומע מר' אריה שהחבילה 
התקבלה והלך לברר במשרד הדואר האם החבילה נמסרה. ר' אריה הבין שהדואר בודק את העניין 

ומנסה להבין  מה קרה לאותה חבילה.

מיד, כדי שלא יפגעו באותו אדם שלקח את החבילה, הלך ר' אריה לדואר ושלח מכתב תודה לאותו 
אדם ששלח לו את החבילה והודה לו על שעשה מאמצים לשלוח אליו חבילת מזון.

שבת שלום!

סיפור לאורו של ר' אריה 


