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בהר פרשת

þ"í®−íî íêôî¬í ñî¬−ë-íðô³íë íþî³í š½¼ −"¼ šþ

þëð−îבני אל דבר לאמר, סיני בהר משה אל ה'

לה'. שבת האר� ושבתה וכו' ישראל

¹î½ëכתיב אמור יד)פרשת כד, את(ש� הוצא

כל אותו ורגמו וגו', למחנה מחו� המקלל

הכתובי�. סמיכות וצ"ב העדה.

íþî½ôëדי ידו מצאה לא וא� מצאה, פעמי� ג'

לאחזתו ושב ביובל ויצא וכו' לו השיב

כח) כה, מנוח(ש� היונה מצאה ולא �ואיד (בראשית,

ט) להח, �ק ודרור בית מצאה ציפור ג� �ואיד ,

אפרוחיה שתה ד)אשר פד, וצ"ב.(תהלי� ,

תורה ביטול בגלל - הצרות כל

−òò−êשכל לומר מוכרחני אבל לדבר, רוצה

�עו בשביל באי� והתלאות הצרות

תורה. ביטול

í®¼îלפנות שיקו� הוא מזה להנצל היעוצה

שמובא כמו תורה, בדברי לעסוק בוקר

ב)בזוה"ק כג, ברי�(ויקרא קודשא הכא או�

חטא אשר חטאתו אליו הודע קאמר הוא

נודע או כתיב דלא הוא והכי מלה ושפיר

דכתיב כמה כא)אליו ש(שמות כי נודע וראו

למלעי בליליא דקאי� �ומא הוא, נגח

ולא חוביה ליה מודעא קא אורייתא באורייתא

במלה לברה דאודעא כאמא אלא דינא באורח

קמי בתיובתא ותב ליה אנשי לא והוא �רכי

מאריה.

לימוד על - היצר התגברות עיקר

התורה

ñ¼זאת ורואי� היצר, התגברות עיקר הוא זה

צדקה בעלי ה' יראי אברכי� שאפילו בעליל

התורה בלימוד עכ"ז כבחמורה, בקלה שמדקדקי�

ללמוד לה� קשה וכ"כ עליה�, היצה"ר מתגבר

של בעומקה ולהעמיק גפ"ת ברציפות שעות כמה

הלכה.

íïלימוד הוא העיקר שבדורינו אצלי ברור

חז"ל כמאמר ח.)התורה, ישראל(ב"ב �אי

שנאמר תנויי בזכות אלא �י)נגאלי ח, כי(הושע ג�

זה על מתגבר �לפיכ אקבצ�, עתה בגוי� יתנו

�וכשברצו ספר, לפתוח להאד� מניח שאינו היצר,

ובלבד אחרות במצוות מטרידו הוא ללמוד האד�

בתורה. יעסוק שלא

îô×î,חתונת� אחרי שמיד אברכי� שרואי�

בית ובית� ומהודר, יפה ספרי� �ארו קוני�

�צור בה� �אי הספרי� את אבל ספרי�, מלא

עוד ע� יפה משובצי� מונחי� להיות� זולת

טוב יותר זהו ובוודאי מפוארי�. כרכי� הרבה

בספרי בתיה� שממלאי� הכופרי� מלהבדיל

בושה. לאותה אוי אבל ומינות, כפירה
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התורה ע"י רק - ויראה אהבה

îï,הקדושי� ותלמידיו הבעש"ט �דר עיקר היתה
ע� ולא בהתוה"ק, שיעסקו תמיד שתבעו
מאחד כשמבקשי� ולדאבונינו חסיד. האר�
רצופי�, ימי� שני שילמוד או ימי�, שני שיתענה
בחוש זאת ורואי� ימי�, שני להתענות יותר יבחור
לכל הגור� וזהו זה, על מתגבר שהיצה"ר �אי

והתלאות. הצרות

−ôיו� �ל �שאי רואה מראות עיניו טחו שלא
יו� ובכל חברתה, משל מרובה קללתה �שאי
דויי� ואנחנו יו�, יולד מה ומורא בפחד חיי�

שבי� אינ� ועכ"ז האומות, �בי להשי"תוסחופי�
היצר נגד היחידי �התבלי שזהו התורה, עסק ע"י

ז"ל ל:)כמאמר� ובראתי(קידושי� הרע יצר בראתי
שמה. ותורה �תבלי

−³¾šë�בדר תלכו ואל דברי, שתקבלו מכ�
מפיתויי תתפתו ואל ופתלתול, עקש
אפשר אי תורה שבלי תדעו זאת אלא היצר,
ולאהוב שמי�, ירא ולהיות ית"ש, אליו להתקרב
וכל השואה שאפילו אמרתי וכבר באמת, השי"ת
להחזירנו הועילו לא ומחבלי� המשחיתי�

.�לפני שלמה בתשובה

התורה ע"י - הטומאה כח ביטול

íï,המסורה השיבדבר די ידו מצאה שאי�ולא ,
,�לכ והסיבה להשי"ת, ולהתקרב לשוב בידינו

ביתכי מצאה צפור אצלנוג� שורר שהטומאה ,
משל מרובה קללתה �שאי יו� �ל �ואי בבתינו,
ולבער להבריח יכולי� אנו �אי ומדוע חברתה,

כי מתוכינו, מנוחהטומאה היונה מצאה שאי�ולא ,

מנוחה וירא בחינת בהתוה"ק מנוחה מוצאי� אנו
עיקר אלא בהתוה"ק עוסקי� אנחנו �ואי טוב, כי

הטומאה מצאה �לפיכ עוה"ז, בתאוות הוא עסקינו
אצלנו. מנוחה מקו�

אולתו×− יסור לא במכתשת אויל את תכתוש א�

,�הול �בחוש וכסיל הוא אויל דהלא ממנו,

ונשאר �מבי אינו ונחבל מוכה א� א� �ולכ
באולתו.

íïëדהנה דברינו, פתח אל ונשובה ראש ניתנה

פט.)מצינו סיני(שבת שמה נקרא למה
לבטל היחידה והעצה לעול�. שנאה ירדה שמש�

התורה, לימוד ע"י הוא ואוה"ע הטומאה כח
שולטות עשו ידי �אי מצויה יעקב שהקול �שבזמ

כ) סה, .(ב"ר

החסר את להשלים - שמיטה

íòíîבאר בספרו זי"ע מטאלטשאווע זקה"ק
מדרש(פרשת�)שבע נחלמביא בספר (עי'

בפרשת�) להחיד"א שמיטהקדומי� מצות של שהטע�
התורה מעסק שנחסר מה להשלי� כדי הוא

בכל חדשי� שני שני� בששה השי"ת ועבודת
בה� שעסוקי� ותשרי �ניס חדשי שה� שנה,

השדה. בעבודת

ö×îבגמרא לה:)איתא לרבנ�(ברכות רבא שאמר

לא תשרי וביומי �ניס ביומי מינייכו במטותא
כולא במזונייכו תטרדו דלא היכי כי קמאי תתחזו

והבציר הקציר ימי ה� שאז והטע� .‡שתא.
______________

חדשי� שני הא� ביאור, צרי זה דבר לכאורה א.
תקו�. צריכי� מצוות מלאי� שה� ותשרי ניס� של אלו
כדבעי אלו חדשי� בשני מתנהגי� היו אילו באמת א

אי רואי� בעוה"ר אול� להשלימ�, צריכי� היו לא
אנשי� כמצות רק הוא שמקיימי� המצוות שא�
המצוות לנו אי� כאשר השנה כל בשלמא לכ� מלומדה,
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ö×ñהפרשה בסו� התוה"ק שאמרה אחר

וגו'הקודמת למחנה מחו� המקלל את הוצא

העדה כל אותו שא�ורגמו ישראל, בני נתייראו ,

שאחז"ל דעה בדור בשלח)במדבר פר' שלא(תנחומא

עמה� שהיה ובדור ,�המ לאוכלי אלא תורה ניתנה

הגינה הכבוד וענני השליו, מאוכלי והיו רבינו משה

יהיה מה א"כ לזאת, הטומאה גרמה עליה�,

ויהיו ודבש חלב זבת אר� ישראל לאר� כשיכנסו

ובכרמי�. בשדות טרודי�

íïñהכתוב �סיניממשי בהר משה אל ה' וידבר

האוה"עלאמר טומאת כשיהיה תיראו אל ,

אפשר בסיני שניתנה התורה עסק ע"י כי גוברת,

�ניס ימי ע� יהיה מה תאמרו וכי לבטלה,

אמר ע"ז לה'ותשרי, שבת האר� ,ושבתה

ממנ ידח לבלתי מחשבות חושב שהוא והשי"ת

ידחו שאל ישראל לבני ותושיה עצה חישב נדח

את �לתק שנוכל השמיטה שנת לנו �ונת לגמרי,

עוותנו. אשר

תשל"ח בהר רעד"ר מעיד�

�,

______________

�להמלי אפשר עוד עלינו להג� ותשרי בניס� כמו
להשי"ת, ישובו לבל עלינו מתגבר שהיצה"ר זכות
א� במצוות, תקיפי� שה� ותשרי ניס� בימי אבל
להשי"ת ולהתקרב לשוב מתבונני� אינ� אז ג�

השמיטה שנת לנו נת� לזה כמה, פי גדולה התביעה
ניתנה שני שפסח כמו אלו. חדשי� לתק� כדי
מה להשלי� כדי השמיטה לנו נת� כ נפש, לטמאי

שחסרנו.
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³îþôí í−³îê®î³î ³−òî−®í öî−¼þí ³ñ−îê :óðê ³¼î¾³ êî¾

þëð−îבני אל דבר לאמר, סיני בהר משה אל ה'
האר� אל תבואו כי אליה� ואמרת ישראל

לה'. שבת האר� ושבתה לכ� נות� אני אשר

ö−ò¼ëוסוד :�כא עזרא �באב כתב שמיטה מצות
סת� עכ"ל. הזה במקו� רמוז עול� ימי

פירש .·ולא

אמונה השרשת - שמיטה מצות

³òëíëפי על ומוסרנראה פשט �בדר �העני
טע� לשונו: וזה שכתב יקר הכלי דברי
האמונה במדת ישראל את להשריש היא זו מצוה

אל בבוא� �פ הקב"ה חשש כי בה'. �והבטחו
הטבעי, המנהג על האדמה בעבודת יתעסקו האר�
ויסורו ה' את ישכחו יד� מצאה כביר וכאשר
עשה יד� ועוצ� כוח� כי ויחשבו ממנו, בטחונ�
ויחשבו נוהג, כמנהגו ועול� הזה החיל את לה�

זולת�. �ואי הבעלי� וה� היא שלה� שהאר�

:µ−¾ôôîהטבעי המנהג �מ ה' הוציא� �כ על
לה יוסי� הששית שבשנה וכו', לגמרי
בשנה ברכתי את וצויתי שנאמר עד �כ כל כח
וכו', השני� לשלוש התבואה את ועשת הששית
ועיי"ש וכו', ה' אל נשואות �עיני יהיו זה ידי ועל

באריכות. עוד

אמונה השגת - האדם עבודת עיקר

דעתו×− על עמדו מיו� יהודי, איש עבודת עיקר
כמו האמונה, נקודת להשיג ,�האחרו לרגע ועד

כד.)שאמרו אחת(מכות על �והעמיד חבקוק בא
יחיה. באמונתו וצדיק שנאמר

שהדברי�−¾ לומר למו כסל דרכ� זה אשר
מעיקרי זה באמת אבל מהשגת�, למעלה
ואז עורות, עיני� לפקוח רק �צרי פשוטה, אמונה

שנאמר מה בעליל יא)יראה לד, רשו(תהלי� כפירי�
טוב. כל יחסרו לא ה' ודורשי ורעבו

בפעולות תלויה ההצלחה אין

ññ×ëתלויה ההצלחה �שאי בדעתו לקבוע זה,
שממעט ככל אדרבה, הפעולה, בריבוי
לכל לח� �הנות אל למרו� עיניו ותולה בפעולות,

תעשיר. היא ה' לברכת יותר זוכה �כ בשר,

ö×îאומר יא)הוא ט, תחת(קהלת וראה שבתי
לגבורי� ולא המרו� לקלי� לא כי השמש
לנבוני� לא וג� לח� לחכמי� לא וג� המלחמה

עושר.

íëþí,טובות ובידי� בתבונה שנחונו חכמי� יש
יומ� בעבודה נחרצות מתעסקי� וה�
יו� דבר ומחודשות מתוחכמות בהמצאות ולילה,

______________

על ששמע לבנו, באגרת הרמב"� כתב כבר ב.
פירוש חיבר שהוא עזרא אב� אברה� רבי החכ�
יבינ� לא ועצומות, עמוקות סודות בו וגלה בתורה
מבעלי היה הוא עכ"ל. במדרגתו שהוא מי אלא

ממחרת)התוספות ד"ה לז: קידושי� בתוס' וג�(הובא ,
טמיר באופ� ברמז הכל שטמ� אלא המקובלי�, מגדולי

ונעל�.

דבריו, את לסתור מרבה כלל שבדר הרמב"� א�
אותנו עוררו בכא� הנה שכתב: אחרי כא�, דבריו הביא
וכו� וכתב: עליו והוסי� התורה, מסודות גדול בסוד
בלשו� ממנו להשמיע רשאי שאני מה לשמוע אזנ
בזה וכתב וכו'. תתבונ� תזכה וא� ,אשמיע אשר
שוטי� מדעת (להוציא הקבלה, בחכמת עמוקי� דברי�

הדברי�). את לגש� שרצו
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בכל אחריה� רודפת הקללה אבל ביומו,
הרוח. ישא הכל ואת מעשיה�,

ó³ôî¼ñ,רוח נאמני תמימי� אנשי� יש
בלי אמונה מלאכת� שעושי�
הצלחה לראות בעוזר� וה' ומלואה, תבל להרעיש
בניה� להשיא היכולת לה� ויש ידיה�, במעשה
והשקט ושלוה במנוחה נחת, בחיי כבוד, �בדר

ובטח.

מאומה פתר לא היהודית" ה"מדינה

ó−þëðíבהנהגת �ובי היחיד בהנהגת �בי אמורי�
ישראל בני של מצב� �שאי הרבי�,
יועיל לא הפעולות וריבוי שמי�, בגזירת רק נקבע

מאומה.

þ¾ê×îלה� שקמו �האחרו בדור הרואות עיננו
אנשי� לרעיו�תרבות שנדבקו חטאי�

שכבר משומד איזה שהגה יהודית, מדינה הקמת
וה� הכלח, עליו ועבר החיי� �מבי זכרו נמח
את ולתמיד אחת יפתור הזה �שהרעיו לכל הטיפו

ישראל. ע� של הצרות כל

è¼ñëשומרי ה' לדבר החרדי� אל בזו לשונ�
ומשוני�, שוני� גנאי בכינויי ומצוות, תורה
פערו הללו והרשעי� דבריה�, אל שעו שלא בגלל
בדרכי מביני� אינ� ישראל וחכמי שהרבני� פיה�
במדעי המלומדי� ויועציה� חכמיה� רק העול�,

תבל.

îíò−êשמענו �בדיד �ואנ וגעשו, רעשו בדידהו
מרשעי� כי שקבעו הדור צדיקי לדברי
ושוא טוב, דבר מה� שיצמח �יתכ ולא רשע, יצא
יבוס והוא חיל נעשה באלקי� אד�,ורק תשועת
נסתלק שכבר זי"ע, מגארלי� הקדוש זקני צרינו.
החודש בברכת פע� אמר שנה, כששי� לפני

יחדשהו לאנצהוט): בעיר שבתו את (כששבת
חו� ישראל, בית עמו כל ועל עלינו הקב"ה

וכו'. מהציוני�

óèíîמצליחי� ה� כי היה נראה שעה שלפי
כחכמי� הצדיקי� הרי חיל, ועושי�
נגלה שכהיו� מה אז כבר ראו הנולד את הרואי�

בשר. כל לעיני

µ×לעלות לרשעי� �שנות הקב"ה של דרכו
בה� נתקיי� למו. ישחק ומשמי� ולהתעלות,

שנאמר יג-טו)דבר וגו'(ישעיה �בלבב אמרת ואתה
שאול אל �א ,�לעליו אדמה עב במתי על אעלה

בור. ירכתי אל תורד

מעשיהם תוצאות חזו הצדיקים

ïê�למשו לשונ� בחלקלקות הצליחו בשעת�
כזאת לעת �אכ דעת, תמימי הרבה אחריה�
אלא עברו שלא לה�, עלתה מה רואי� הכל
הימי� את ומוני� יושבי� וכבר שנה, עשרי�
בקו� לנו שיהא ה' לולי ח"ו, �כא להשאר שנוכל

אד�. עלינו

ó−š−ð®íלראות השכילו שלה� תורה בדעת
כבר שהיו� מה שנה, ששי� לפני

יתירה. לבינה �צור �באי בעליל נראה

ö−êרבות מאומות כזה, �מסוכ מקו� בעול� �ל
סבבונו, ג� סבונו אשר ימש"ו הערביי� של
לא כי שבשמי� אבינו על אלא �להשע לנו �ואי
בעול� אומה �אי יעזוב. לא ונחלתו עמו ה' יטוש
ח"ו, ישראל בע� כלה לעשות זוממת שאינה
השורה את קלקלו במעשיה� הללו רשעי� לאשר
ליעקב, שונא שעשו השנאה אש ביותר ללבות
וניאו� שמד הוספת זולת מאומה פעלו ולא

הדת. על והעברה
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מתקיימת התורה עצת רק

öô,העתיד על השכל מוסר ללמוד לנו יש העבר

היפה �ל תדעי לא א� ,�הנסיו כבעל חכ� �דאי

על �גדיתי את ורעי �הצא בעקבי �ל צאי בנשי�

הרועי� ח)משכנות א, השירי� ולקבל(שיר לשמוע

התורה. חכמי מפי תורה דעת

îò³þî³היא שנה אלפי לפני שקבלנו הקדושה

קיו� לה �אי רשעי� ועצת לעד, הקיימת

�אי שרואי� כמו שני�, כמה �למש אפילו

לבקרי�, חדשי� ורעיונות דעות שמחליפי�

�סרי לא מילתא בחדא שפעדשוטה ועיי� סח., (גיטי�

תק) מכתב תורה מכתבי .חיי�

îò−ñ¼בה� כט)לקיי� כא, רשע(משלי איש העז

מזמותיה� שכל נאמנה ידיעה �מתו בפניו,

דבטלה עבידא וגזרה ארעי, לתקופת אלא אינ�

כ) כו, זע�.(ישעיה יעבור עד רגע כמעט חבי

ושנאת הסכנות נתרבו הציונים ע"י

הגויים

¾−îעל בדורנו לנו עלתה מה �להתבונ לב לשו�

בית הגויי� ככל בסיסמת שדגלו אלו ידי

וראו כברישראל, ולפשוט מעפר להתנער �צור

ידי על שדוקא �אי וכו', הגלות בגדי את

לא שכמוה סכנה של מצב לידי באנו פעולותיה�

המקדש. בית �חורב מיו� נהייתה

ñ×�בתיקו לאר� הקדושי� אבותינו וישבו עוד
ועל ה' בית על דמעה נהרי בשופכ� חצות,
נתאספו לא כי בגשמיות, לנו טוב היה ישראל, ע�
ש� יזכר ולא מגוי ונכחיד� לכו לומר הגויי� כל
לא שמד גזירת עליה� כשבא וא� עוד, ישראל
בשיר רוח, באומ� המוקד אל וצעדו רוח�, נפלה
כשכל ,�נשואי לשמחת הולכי� כאילו זמרה, וקול
ונפחדי� נרעדי� סביב� עמדו הנאספי� הגויי�
הגוילי� והיו רוח�, גאוות על בהשתוממות
למרות כאשר באויר, פורחות והאותיות נשרפי�
יומ� ה' בתורת עסקו האכזריי� העינויי� כל

ולילה.

³¼ôîהיהודי� נגד הללו רשעי� ונתעוררו שקמו
עצמ� מפי ונתמנו כלשונ�, ה'בטלני�'
�קר ירדה האומה, לטובת הדואגי� כאפוטרופסי�
ה' הסכנות, וגברו ובגשמיות, ברוחניות ישראל
יסודות ערערו כפירת� ברוח כי ויצילנו, ישמרנו

יחיה. באמונתו צדיק אשר האומה, קיו�

¾êþôהיוצאי� מצרי�, גלות בימי אראנו, צורי�
עול תחת ראש� שכפו אלו היו ממצרי�
אות� ואילו ה', לגאולת מצפי� כשה� השעבוד
קוד� לצאת המעוררי� עצת אחרי שולל שהלכו

�בדר מתו אפרי�, בני כמו ,�.‚הזמ

הישועה ממשיכים האמונה בכח

þîôê×îובכחה בזכותה האמונה, היא הכל יסוד
כמאמר הקשי�, הזמני� כל את עוברי�

______________

מרור. קוד� מצה אכילת טע� לומר יש בזה ג.
איפכא הדברי� סדר דלפי מפורסמת והתמיה
שמררו שו� על אוכלי� שאנו דמרור מבעיא,
שאנו זו ומצה במצרי�, אבותנו חיי את המצרי�
אבותינו של בצק� הספיק שלא שו� על אוכלי�

המלכי� מלכי מל עליה� כשנגלה �להחמי
שעבוד אחר כבר היה שזה וגאל�, הקב"ה

העבודה.

לגאולה, שזכינו הדבר סיבת על בזה הרמז לדרכנו
את שמררו המצריי� נגד מרידה לעשות קמנו שלא לפי
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ו)הכתוב קיח, יעשה(תהלי� מה אז, אירא, לא לי ה'

אד�. לי

ê³−êîהקדושי� ג)בספרי� אות פנחס (מדרש

וצר רח"ל צרה איזה ח"ו אד� על כשבא

בל �עליו בחסד שיבטח רק תקנה לו �אי מאוד, לו

כלל רפואה ושו� דבר שו� יעשה לא ואז ימוט,

ולא להקב"ה להתפלל שלא ואפילו לבטוח, רק

לבטוח. רק וכדומה למקוה �ליל

îô×אז מנוס, �ואי �הקיצי כל שכלו �בזמ �כ

ד) ב, בזכותבאמונתווצדיק(חבקוק יחיה,

אומר הוא �וכ בחיי�. ישאר יב)האמונה יב, (דניאל

המחכה זאתאשרי ובשכר לימי�, מיויגיע רק ,

בכתבי עסק לו �אי ה', לישועת ומצפה שמחכה

משה משה, תורת אלא לנו �אי אנו למיניה�, עת

שיבא. יו� בכל לו ואחכה אמת, ותורתו אמת

ì×ë,הזה בדור בפרט העול�, קיו� תלוי האמונה

עליה לעבוד צריכי� �כ שכל דבר שו� �אי

שלא האמונה, נקודת כמו נפש במסירת

רשעי�. בעצת שולל וללכת להתפתות

בא דוד בן שביעית במוצאי

íï,יקר הכלי כדברי השבע, שנת של עניינו

כי לגמרי, הטבעי המנהג �מ ה' שהוציא�

זרע שני� שני לעשות האומות �דר שני� בשש

והקב"ה חילה, להכחיש שלא כדי בור אחת ושנה

ואני בשנה, שנה מידי �שד תזרע שני� שש אמר

תכחיש. שלא כוחה להוסי� �מבטיח

íïישראל בני אל דבר ואמר הכתוב שפתח

האר� אל תבאו כי אלה� אניואמרת אשר

לכ� למע�נות� וגו', לה' שבת האר� ושבתה ,

�שאי ועשב עשב כל �ל �אי האר�, לה' כי תדעו

גדל לו ואומר אותו שמכה ברקיע מזל ו)לו י, ,(ב"ר

יועילו לא �ומעשי �וחכמת שמי�, בידי הכל

ונבוני� חכמי� בעצת תשאל א� א� מאומה,

את �תת לא הימי�, כל האדמה בעבודת ותעסוק

ה'. ברכת ללא יבולה

ö×ñבא דוד �ב שביעית צז.)במוצאי דאי�(סנהדרי� ,

האמונה בזכות אלא נגאלי� (ילקוטישראל

תקיט) השביעית.הושע בשנה אליה שמתעוררי� ,

תשכ"ז בהר חורש"י משיעור

�,

______________

דברו יבא עד עוני לח� לאכול המשכנו אלא חיינו,
בכוח� ללכת האומרי� בעצת שמענו ולא ויגאלנו,

ענינו אלא אפרי�, ובני ואביר� דת� כגו� יד� ועוצ�
עמר�. ב� דברי אלא לנו אי� אנו ואמרנו
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