

וַ ִּי ְׁש ַמע יִּ ְׁתרו 1.ואז – וַ ָּיבא 2.מה שמע יתרו? הוא שמע על מלחמת
עמלק בישראל ,בפרשה הקודמת .וזה הדהים אותו ,כי הוא בעצם
רואה עם כזה עמלן – ֲע ָמל-ק – שפתאום ניגף באיזו מגיפה כל כך
משונה ,רק מעצם זה שמשה רבנו מרים את ידיו למעלה.
יתרו הוא רופא-אליל .הוא היה כומר לעבודה זרה ,הכיר את כל
הרפואות כולן והוא באמת רוצה לדעת את סוד הריפוי של מגפות
בעולם .איך יתרן שכשמשה מרים ידים ,עם ישראל לא ניגף יותר?
והוא מגיע .הוא מגיע לדעת את סוד הריפוי המופלא של המגפות.
טלפן אלי עיתונאי מ"ישראל היום"" .הרבנית" ,הוא אמר" .שמענו
שדיברת על הקורונה ,שיש איזושהי סגולה שלא להידבק" .וזה
לא פשוט ,לא להידבק .וסגולה – זה ארוך .וזה לוקח זמן .זה לא
"ישראל היום" ,זה ישראל אתמול ,וישראל מחר .זו תרופה
שצריכים לקחת המון זמן ,עד בוא המשיח .אבל היא אמיתית.

שנאמר" :נַ ְׁפ ִּשי יָּ ְׁצ ָּאה ְׁב ַד ְׁברו" 5.הם כבר איבדו את ההכרה ,אבל
התורה ביקשה עליהם רחמים מהקב"ה .ומה היא מבקשת –
מילים כל כך יפותִּ " :רבונו ֶׁשל עולָּ ם! יֵ ש ֶׁמלֶׁ ְׁך ַמ ִּשיא ִּבתו וְׁ הו ֵרג ֶׁאת
יך  -עצובים?!"6
ֶׁבן ֵביתו?! ָּכל ָּהעולָּ ם ֻּכלו ָּש ֵמ ַח ִּב ְׁש ִּבילִּ י ו ָּבנֶׁ ָּ
מיד ירדה להם רפואה ,שנאמר:

יבת נָּ ֶׁפש"7.
"תו ַרת ה' ְׁת ִּמ ָּימה ְׁמ ִּש ַ

היא פשוט עולה בתמימות מול הקב"ה ואומרת" :ה' ,מה ,יכול
להיות שאנחנו ממלאות אחר ההוראות שלך ,וצנועות ודתיות
ושומרות על עצמנו ,וניעצב? לא יתכן שהאישה הזו ,שומרת
התורה הזו ,תחלה .אתה חייב לרפא אותה!"
מדוע זו סגולה להירפא מנגיף ומזיהום? כתוב שבמעמד הר סיני,
פסקה זוהמתן של בני ישראל" .זוהמה" זה מה שקרה במגפה הזו,
הראשונה בהיסטוריה ,שמתים ממנה .המגפה הראשונה שמתים
ממנה היא כשאדם וחווה חוטאים ,ומוות מגיע לעולם .התוצאה:
זוהמת אדם הראשון" 8.זוהמה" זה חוסר ציות להוראות .הם פשוט
החליטו שהם אוכלים מה שהם רוצים מתי שהם רוצים.

להלן הסגולה ,שהיא בכלל-בכלל לא פשוטה .אמרתי אותה לאיש
יקר אחד שבנו התינוק אושפז וחולה ,שה' ישלח לו מהר רפואה
שלמה" :תעמוד לידו ותאמר בקול את עשרת הדיברות .מתוך
החומש .דיו שחורה על גבי אש לבנה 3.מפני שהאותיות של עשרת
הדיברות ,בסדר הזה ממש ,מרפאות" .כתוב שכל החולים נרפאים
במעמד הר סיני 4.המדרש מספר שלא היה להם כוח לעמוד,

והקב"ה במעמד הר סיני אומר :אני עכשיו מוריד עליכם הוראות.
עשר דיברות .אתם לא תבינו אותן בכלל ,אתם לא במצב .אתם
כרגע ניצולי שואה ,יוצאים ממצרים פצועים ,חבולים ,חולים.

שמַע יִּתְׁרֹו כֹהֵן ִּמ ְׁדיָן ,חֹתֵן מֹשֶׁהֵ ,את כָל ֲאשֶׁר ָעשָה
 1שמות י"ח ,אַ " :וי ִּ ְׁ
אֱֹל ִּקים".
 2שמות י"ח ,הַ " :וי ָב ֹא יִּתְׁרֹו חֹתֵן מֹשֶׁהּ ,ו ָבנָיו ְׁו ִּאשְּׁתֹו אֶׁל מֹשֶׁה".
 3מדרש תנחומא בראשית א" :ב ְֵּראשִׁ ית ב ָָּּרא אֱ ֹל ִׁקים" – "והתורה במה היתה
כתובה? על גבי אש לבנה באש שחורה שנא'ְׁ " :קוֻּצֹותָיו ַּת ְׁל ַּתלִּים שְׁח ֹרֹות
ָעֹורב" ,מהו "קוצותיו תלתלים"? על כל קוץ וקוץ תילי תילים של
כ ֵ
הלכות ".וגם תלמוד בבלי ,שקלים טז ,ע"ב" :רבי פנחס בשם רשב"ל התורה
שנתן לו הקב"ה למשה נתנה לו אש לבנה חרותה באש שחורה היא אש
מובללת באש חצובה מאש ונתונה מאש דכתיב" :מימינו אש דת למו".
שיָצְׁאּו יִּש ְָׁראֵל ִּממִּ צ ְַׁרי ִּם הָיּו כָל ֻרבָן
שעָה ֶׁ
 4מדרש במדבר רבה ז' " :כֵיצַדְׁ ,ב ָ
שהָיּו יְׁגֵעִּים ַבטִּיט ּו ַב ְׁל ֵבנִּים וְׁעֹולִּים לְׁר ֹאש ַה ִּבנְׁי ָן ּו ִּמי
ַב ֲעלֵי מּומִּין ָ ,למָה ִּמ ְׁפנֵי ֶׁ
שהָיּו עֹולִּין ל ְָׁראשֵי ַהדָמֹוסִּין ,אֹו ָה ֶׁאבֶׁן נֹו ֶׁפלֶׁת וְׁקֹו ַטעַת י ָדֹו,
שֶׁהּוא בֹונֶׁה עַל יְׁדֵי ֶׁ
שבָאּו
ַּקֹורה אֹו ַהטִּיט נִּ ְׁכנָס ְׁבעֵינָיו וְׁהּוא נִּ ְׁס מָ אְׁ .והָיּו ַב ֲעלֵי מּומִּין ,כֵיוָן ֶׁ
אֹו ה ָ
ש ֶׁא ֵּתן אֹותָּה לְׁדֹור ַב ֲעלֵי
ּתֹורה ֶׁ
ְׁל ִּמ ְׁדבַר סִּינַי ָאמַר ָה ֱאֹל ִּקים' :כְָך הּוא כְׁבֹודָּה שֶׁל ָ
שה
ּתֹורה' ,מֶׁה ָע ָ
שהֶׁא ְׁב ַמּתַן ָ
שי ַ ַעמְׁדּו ֲאח ִֵּרים ה ֲֵרי ֲאנִּי ַמ ְׁ
מּומִּין ,וְׁאִּ ם ַא ְׁמּתִּין עַד ֶׁ
שכֵן,
ִּירפְׁאּו אֹותָןְׁ ,ו ֵתדַע לְָׁך ֶׁ
שי ְֵׁרדּו ֵאצֶׁל יִּש ְָׁראֵל ו ַ
ָהאֱֹל ִּק יםָ ,אמַר ַל ַמלְָׁאכִּים ֶׁ
שנֶׁ ֱאמַר:
ָאמַר ַרבִּי י ְׁהּודָה ָאמַר ַרבִּי סִּימֹוןִּ :מנַי ִּן שֶֹׁלא ָהי ָה ָבהֶׁן ִּחג ְִּׁרין? ֶׁ

" ַויִׁתְּ יַצְּבּו בְּתַ חְּתִׁ ית ָּההָּר"ְׁ ,ואֵין נִּּצָב ֶׁאלָא עַל ַרגְׁלָיוִּ .מנַי ִּן שֶֹׁלא ָהי ָה ָבהֶׁן
שנֶׁ ֱאמַר" :כ ֹּל אֲ שֶׁ ר דִׁ בֶׁר ה' נַעֲשֶׁ ה"ּ .ו ִּמנַי ִּן שֶֹׁלא ָהיָה ָבהֶׁן ח ְֵׁרשִּין?
גִּ ְׁדמִּין? ֶׁ
שנֶׁאֱ מַרְּ " :וכָּל ָּהעָּם ר ֹּאִׁ ים
שנֶׁ ֱאמַרְּ " :ונִׁשְּ מַע" ּ -ומִּ נַי ִּן שֶֹׁלא ָהי ָה ָבהֶׁן סּומִּין? ֶׁ
ֶׁ
שנֶׁאֱ מַרַ " :ויַעֲנּו כָּל ָּהעָּם,
אֶׁ ת ַהּקֹוֹלת" ּ -ו ִּמנַי ִּן שֶֹׁלא ָהי ָה ָבהֶׁן אִּ ְׁלמִּים? ֶׁ
נִׁ ְּמצֵאתָּ אֹו ֵמר שֶׁ ה ֲֵרי נִׁתְּ ַרפְּאּו ֻּכלָּן"ְׁ - .ואִּם אֵין ַאּתָה ָלמֵד ִּמכָאן י ֵש לְָׁך ִּללְׁמ ֹד
שנֶׁ ֱאמַר " :כָּל ַה ַמ ֲחלָּה אֲ שֶׁ ר שַ מְּתִׁ י ְּב ִׁמצ ְַּריִׁם" וגו' ,ה ֲֵרי לְָׁך
ִּממָקֹום ַאחֵרֶׁ ,
שנִּת ְַׁרפְׁאּו"...
ֶׁ
 5שיר השירים ה' ,ו .וגם :תלמוד בבלי ,שבת פח ,ע"ב" :ואמר רבי יהושע בן
לוי :כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא יצתה נשמתן של ישראל
שנאמר "נפשי יצאה בדברו" ומאחר שמדיבור ראשון יצתה נשמתן דיבור
שני היאך קיבלו הוריד טל שעתיד להחיות בו מתים והחיה אותם" .וגם:
מדרש שמות רבה כ"ט.
 6מדרש שיר השירים רבה ה' ,טז.
 7תהילים י"ט ,ח .
 8תלמוד בבלי ,שבת קמה ,ע"ב  -קמו ,ע"א " :מפני מה עובדי כוכבים
מזוהמין? שלא עמדו על הר סיני; שבשעה שבא נחש על חוה ,הטיל בה
זוהמא; ישראל שעמדו על הר סיני  -פסקה זוהמתן ,עובדי כוכבים שלא עמדו
על הר סיני  -לא פסקה זוהמתן".

ובבקשה-בבקשה תעשו .אלה הוראות שירחיקו ממכם זוהמה.
יום אחד תבינו אותן".

"נַ ע ֶׁשה" .ובאותה שניה יורדים מלאכים משמים ושמים להם על
הראש 'קורונה' ,כתר מדהים ומוזהב" 16:איזו מלכה!"

כמו ,למשל ,ההוראה הראשונה שצריך יתרו למלא כשהוא
מתגייר .הוא בא לאכול לחם ביחד עם משה רבנו 9ומשה עוצר
אותו" :אה-אה-אה! תיטול ידים!"

ונכון ,עדין לא הבנת מה את עושה .תעשי את זה כמו סגולה,
יתם לִּ י עם ְׁסגֻּ ָּלה 17,מתחנן הקב"ה" .סגולה" זה כשלא רואים
וִּ ְׁהיִּ ֶׁ
שום קשר בין העשייה לבין מה שאמור לצאת ממנה ואם כך,
בשביל מה לציית? מה יוצא לי מהצניעות הזאת ,מה יוצא לי
מהברכות האינסופיות האלה ,מנטילת הידיים בבוקר? אני לא
רואה תוצאות! לא רואה קשר בין העשייה לבין המציאות בפועל!

"לא אצלנו" ,משה אומר" .זו מן הוראה משונה כזו ,ששוטפים
ידיים לפני שנוגעים במזון".

ולימים ,בשנת  ,2020תביני :אילו הייתם שוטפים ידיים לפני
שנוגעים במזון ,לא הייתם מגיעים לכפייה גרועה הרבה יותר,
שסוגרים לכם את הפה במסכה ,שאסור בכלל להיות האחד ליד
האחר .אז קחו לכם את הכפייה הזו ,כי הכפייה שתבוא אחר כך,
תהיה גרועה בהרבה.

"מה זאת אומרת?" יתרו לא מבין" .כשהייתי כומר ,כשהכוהן היה
נוגע בלחם ,הלחם היה מתקדש ממגעו של הכוהן".

נַ -עֶׁ -ש-ה10,

"אמונה" פירושה ציות להוראה שלא מבינים אותה.
בני ישראל אומרים במעמד הר סיני .ועל משה כתוב :וַ יְׁ ִּהי יָּ ָּדיו -
ֱאמונָּ ה 11.אמונה זה לא בלב וזה לא בראש .אמונה זה בידיים,
במישור העשייה .על מתן תורה כתוב כפה עליהם הר כגיגית12.
היה שם ממד של כפייה מצד הקב"ה .ואנחנו למדות :וְׁ ָּהיָּ ה ַכא ֶׁשר
יָּ ִּרים מ ֶׁשה יָּ דו - 13הכפייה הזו של הר סיני היא הכפיים ,נשיאת
הכפיים ,שטיפת הידיים לפני ארוחה.

אז איך לא נדבקים? וְׁ ַא ֶׁתם ַה ְׁד ֵב ִּקים ַבה' ֱאל ֵקיכֶׁ ם" ...לדבוק" הוא
מושג קצת מאולץ וכופה ("מה אתה נדבק אלי?") .אני ממלאת
אחר ההוראות ,עושה בלי להבין ,בעצבים ובקושי לפעמים .אבל:
ַח ִּיים ֻּכ ְׁלכֶׁ ם ַהיום 18.זה הכתר המופלא ביותר שאפשר לקבל.

"בשביל מה? זה סתם נוקדני .זה מפריע ליעילות של פס הייצור
הזה ,פתאום לעצור וליטול ידיים!"

אז הסגולה של פרשתנו לקורונה :עשרת הדיברות .לומר אותם
בקול .וגם לעשות אותם ,אם אפשר ...נַ -עֶׁ -ש-ה!

נכון .ופשוט תעשו ,פשוט תעשו ,כי זה יפסיק כל כך הרבה זוהמה.

בצוות העריכה :הדסה סאסי

הרגלי אכילה פשוטים הם מקבלים בהר סיני .הלכות בשר וחלב
הם מקבלים פתאום בהר סיני .ולא אוכלים בשוק; האוכל בשוק
פסול לעדות 14.התעסקתי בזה מלא השבוע  -למה מי שאוכל
לאפה בשוק כשהוא רעב ,יורידו אותו מדוכן העדים בבית
המשפט? מה הקשר? ונדמה לי שבעצם אומרים לו" :אתה לא שם
לב .אתה ,על הדרך ,מכניס דברים לגוף שלך ואפילו לא זוכר מה
ואם ככה ,אז כשאתה מכניס לעיניך נתונים שנוגעים לגופו של
אדם אחר ,אתה כן תשים לב בדיוק למה שקרה שם?! אנחנו לא
סומכים על העדות שלך".
ליהודייה מאמינה ,המילה הגדולה ביותר והכי קשה בעולם היא "נ
ע ש ה"" .נעשה ,אפילו שאני לא מבינה ולא יודעת ,אבל יש פה
איזו הוראה בלתי ברורה .ה' אמר – נַ ע ֶׁשה!" זה ירחיק ממך כל כך
זיהומים .פסקה זוהמתן .שימו לב ,בני ישראל אומרים "נַ ע ֶׁשה
וְׁ נִּ ְׁש ָּמע" 15רק בפרשת "משפטים" .כאן ,ב"יתרו" ,הם אומרים רק

 9שמות י"ח ,יבַ " :וי ִּ ַּקח יִּתְׁרֹו חֹתֵן מֹשֶׁה עֹלָה ּוזְׁ ָבחִּים לֵאֹל ִּקים ַוי ָב ֹא ַאהֲר ֹן וְׁכ ֹל
זִּ ְׁקנֵי יִּש ְָׁראֵל ֶׁל ֱאכָל ֶׁלחֶׁם עִּם חֹתֵן מֹשֶׁה ִּל ְׁפנֵי ָהאֱֹל ִּקים".
 10שמות י"ט ,חַ " :ויַעֲנּו כָל ָהעָם י ַ ְׁחדָו וַי ֹאמְׁרּו' :כ ֹל ֲאשֶׁר ִּדבֶׁר ה' נַ ֲעשֶׁה'".
 11שמות י"ז ,יב.
 12מסכת שבת פח ,ע"ב.
 13שמות י"ז ,יא.
 14תלמוד בבלי ,קידושין מ ,ע"ב.
 15שמות כ"ד ,זַ " :ויִּּקַח ֵספֶׁר ַהב ְִּׁרית ַוי ִּקְׁ ָרא בְָׁאזְׁנֵי ָהעָם וַי ֹאמְׁרּו כ ֹל ֲאשֶׁר ִּדבֶׁר
שמָע".
ה' נַ ֲעשֶׁה ְׁונִּ ְׁ

 16תלמוד בבלי ,שבת פח ,ע"א" :דרש רבי סימאי' :בשעה שהקדימו ישראל
'נעשה' ל'נשמע' באו ששים ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל
קשרו לו שני כתרים :אחד כנגד 'נעשה' ואחד כנגד 'נשמע'".
 17שמות י"ט ,ה.
 18דברים ד' ,ד.

