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. בימינו, אין לרוב ד) ,ויקרא יט( "אלהיכם ה'י מסכה לא תעשו לכם אני קלים ואלאל תפנו אל האליכתוב בתורה "
בני ישראל תאוה לעשות להם אלקים אחרים ולעבוד עבודה זרה. לכן קל מאוד לקרוא פסוקים כאלו ולהמשיך 

לנו הלאה, בלי לשייך מה שכתוב בהם לחיינו. אך למעשה כל דבר בתורה נוגע לכל אדם, ואם כן במה נוגע 
  " היום?י מסכה לא תעשו לכםקואלהאיסור "

  
א דבר הניתך ממתכות הי "מסכה"ש קדושים) (ח"א פרשתספר "מי השלוח" "? מפרש המסכהמהו בדיוק אלקי "

. לפי זה, מבאר הרב, אדם שירגיל את עצמו באיסורים או הנאות עולם הזה, אפילו שלא יוכל לזוז ולהתנענע
ועל זה מצווה אותנו ה' . "מסכה"זה יקרא  ,יש שאינו יכול לפרוש מהםעד שכביכול מרגהקטנים שבהם, 

אסור לנו לחשוב שאין ביכולתנו להשתנות ולפרוש מאיסורים ותאוות  "!י מסכה לא תעשו לכםקואליתברך "
  עולם הזה, אפילו אלו שהורגלנו בהם עד שנדמה לנו שאיננו יכולים לזוז מהם. עד כאן דברי ה"מי השלוח". 

  
"אנכי ה' . נבאר: עמוד האמונה הוא הפסוק , דהיינו עבודה זרה ממשש זה אינו רחוק מפשוטו של מקראפירו

מדוע לא כתוב "אנכי ה' אלקיך אשר בראתי  -אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים". ידועה השאלה המפורסמת 
שה' ברא את העולם לפני את העולם" ,שלכאורה זהו יסוד כל האמונה בה'? אמונה שלימה בה' אינה רק להאמין 

ששת אלפים שנה. שלמות האמונה היא להאמין ולדעת שה' משגיח עלינו ומעורב בחיינו באופן פרטי, בכל עת 
ובכל רגע ממש. וההוכחה לזה היא שהקב"ה בכבודו ובעצמו הפך את הטבע והוציא אותנו מארץ מצרים. זהו 

  ו הפרטיים, ושולט על כל מערכות הטבע.הגילוי שהוא יתברך משגיח ומנהיג את העולם ואת חיינ
  

כידוע, יציאת מצרים לא הייתה מקרה שקרה פעם אחת בהיסטוריה לפני אלפי שנים, אלא הוא דבר שקורא בכל 
. (הגדה של פסח)דור ודור, בכל עת ובכל שעה. "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" 

  בלשון הווה, דהיינו בכל זמן, ולא "הוציאם" בלשון עבר.  (במדבר כג, כב)צרים" ממ םמוציאהפסוק אומר "אל 
  

מר ובלבנים? האם הקב"ה רק האם יציאת מצרים הייתה רק גאולה והצלה משעיבוד גופני של עבודת פרך בחו
נו בעומק, מצרים מסמל על שעיבוד רוחני שלוציאנו מקשיים ומצוקות גשמיות בלבד? ודאי שלא! משגיח לה
. כמו שה' הפך את א ההצלה משעיבוד ומצוקת היצר הרעהרע, פרעה הרשע. ויציאת מצרים הי בידי היצר

, משעיבוד יצרנו הרע. ת"הרוחני", כן הוא הופך את הטבע להוציאנו ממצרים תהטבע להוציאנו ממצרים הגשמי
צופה רשע לצדיק 'בקש להמיתו, שנאמר יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומ: סוכה נב:)קידושין ל:, (אומרת הגמרא 
הרי שכח היצר . )תהלים לז(' ה' לא יעזבנו בידו' , שנאמריכול לו אין ועוזר ב"ההקואלמלא , 'ומבקש להמיתו
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מצרים לנצח במלחמה נגד יצרו. לצאת מ היכולת תקיף וחזק מן האדם. ובדרך הטבע אין ביד האדם
 .שהופך את הטבע ולוחם עמנו נגד יצרנו הרעה' יתברך,  "הרוחנית", כמו הגשמית, שייך רק בעזרתו של

, שלכאורה היה צריך לאמר "לך" אל פרעה. אלא אומר )שמות ז, כו(אל פרעה"  בא"ויאמר ה' אל משה וזה שכתוב 
ה' יתברך למשה, "בא" איתי לפרעה, אני ואתה הולכים ביחד! להלחם עם היצר הרע, אי אפשר ללא עזרתו של 

  הקב"ה.
  

הוא בעצם  קי מסכה" באופן שהאדם מרגיש שאינו יכול לפרוש מתאוותיו ועבירותיו שבהם הוא שקוע,אללכן "
מדוע אדם חושב שאין ביכולתו להשתנות? מדוע מגיע למסקנה שהכל אבוד ומצבו הנוכחי ישאר  עבודה זרה.

תנות, להתגבר על . הוא ניסה להשלבדהסיבה לכך היא משום שאדם זה נלחם עם יצרו לעולם, ללא שיפור? 
הגיע למסקנה שכך הוא  ,יצרו ולפרוש מאיסור, ולא הצליח. שוב פעם השתדל ושוב פעם נפל וכו' וכו'. וממילא

אשר הוצאתיך מארץ  אנכי ה' אלקיך"אני תקוע!". בזה האדם מכחיש את הפסוק " -המצב וכך הוא ישאר 
אנכי כאילו משנה את הפסוק ל"הוא בכל עת. ו ", שאינו מאמין בהשגחת ה' להוציאו משעיבוד יצרו הרעמצרים

  ".כוחי ועוצם ידי הוציאני ממצרים" אבל ,"ה' אלקיך אשר בראתי את העולם
  
ה "רק כאשר האדם קורא להקבכל זאת, עלינו לדעת שאין הקב"ה עוזר לכל אדם ובכל עת! מתי כן ומתי לא? ב

. לדוגמא, אדם קם בבוקר ח"ה עמ' צג) שכן אבנה(בלבבי מ אז ה' מתערב ונלחם עם האדם ,ומשתף אותו במלחמה
להתפלל, פונה  לכתוב  ומיד מדבר עם הקב"ה: "אבא! תודה שהערת אותי, זכני שאעבוד אותך היום כראוי...". 

! זכני שאוכל להתפלל לפניך כראוי, שארגיש אותך לידי ממש, שלא אדבר בשעת התפילה...". לאחר ה'לה': "
זכני שלא אכשל באיסורים בלכתי ברחוב...". בדרך כנסת, עוצר ומדבר עם הקב"ה: "התפילה ביציאתו מבית ה

תעזור לי להיות מעביר על מידותי, להיות בשמחה...". כל אחד לפי ענינו וצחות לשונו.  ה',הביתה אומר לה': "
רב ואינו נעשה , ושוכח לקרוא להקב"ה שיבוא עמו, אז הקב"ה כביכול אינו מתעואבל אם האדם לוחם לבד

", זוכים ותעל שועתם אל האלקים שותף במלחמה זו. כאשר מתקיים "ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו
 ., ונגאלים ממצרים(שמות ב) לקים"ל"וישמע אלקים את נעקתם... וידע א

 
  
  

  

 מאמר החכם
 

  

להנצל מיצר הרע, ויש להתפלל בכל נוסחה  צריך להיות רגיל להתפלל
   .הלבובלבד שיצא מן 

  

  החזון איש
  
  
  
  
  

  לפני התפילה אני מתפלל שבשעת התפילה אתפלל כראוי.
  

  רבי חיים מצאנז

  
  
  
  
  
 

  בתי כנסת! 140-ע ללמעלה מעלון זה מופץ מדי שבו

 הצלחה, לרפואה שלמה, או להמעוניין להשתתף בהוצאת העלון לעלוי נשמת, 
   .)303( 437 - 9210נא להתקשר למספר 

 

ניתן לקבל את דברי התורה מידי שבוע במייל. שלחו בקשה 
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