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בשלח פרשת

³îòî−½òô íþ−ô¾ íîò¼

−í−îדר� אלקי� נח� ולא הע� את פרעה בשלח
אלקי� אמר כי הוא קרוב כי פלשתי� אר�

מצרימה. ושבו מלחמה בראות� הע� ינח� פ�

נסיון לידי תביאני אל

−îñèלפי אינ� שהנסיונות הבוכ"ע לפני וידוע
מחסורו די לאד� יהיה כאשר ורק כוחנו,
ולעבוד טובי� בדר� ליל� יוכל אז לו יחסר אשר

אבינו יעקב אמר וכבר ה'. כ)את כח, א�(בראשית
אנכי אשר הזה בדר� ושמרני עמדי אלקי� יהיה
אז או ללבוש, ובגד לאכול לח� לי �ונת הול�
�מ של� וברש"י - אבי בית אל בשלו� ושבתי

לאלוקי�. לי ה' והיה החטא,

îò−ô×ìואל יו� בכל להתפלל תיקנו הקדושי�
מרת יודע לב כי ,�נסיו לידי תביאנו
יכול הוא �שאי לבבו נגעי את אד� ויודע נפשו
שביקש �כיו המל� דוד ואפילו ,�בנסיו לעמוד

ונסני ה' כו)בחנני אותו(תהלי הקב"ה העמיד
בו עמד ולא �ע"א)בנסיו ק"ז סנהדרי� .(עיי�

ö−êîמשא עול עצמינו על ולסבול לשאת בכוחנו
ושפלי� פחותי� אנו כי נסיונות, של הכבד
לעמוד יכולי� אנו �ואי ומדע, חכמה כל בלי מאד
עבורנו קשה �נסיו הוא העוני �נסיו �וכ בנסיונות.

ע"ב)כמשארז"ל מא מעבירי�(עירובי� עניות דקדוקי
קונו. דעת על האד� את

ñ¼îלידי יעמידנו שלא מהקב"ה מבקשי� אנו �כ
עלולי� אנו ביותר �הקט �בנסיו כי ,�נסיו
לפני תחינתנו אנו ומפילי� ולהכשל. ליפול

יש שפלה בריה איזה ע� אתה יודע הרי הבוכ"ע
את ונסני, ה' בחנני לומר יכולי� �אי ואנו עסק, ל�
יכול היית הקדמוני� הצדיקי� הקדושי� אבותינו
היו ולא וצירופי� נסיונות וכמה בכמה �לבחו
אבל דרכ�, לבטח והלכו לתומכ� סעד צריכי�
ואל לסמכני" ימיני על "עמוד מבקשי� בעניינו אנו

.�נסיו לידי תביאני

נסיונות ע"ע מביא המתגאה

,óòôêלו �מודדי מודד שאד� יבבמדה (מגילה

לאד�ע"ב) עצמו ומחזיק שמתגאה מי ,
לידי אותו מביאי� משמי� ג� אזי וצדיק, חשוב
שהוא �וכיו .�המבח בכור היעמוד לראות �נסיו
בנסיונות אותו מנסי� גדול לאד� עצמו מחזיק
אלו בנסיונות לעמוד יכול ואינו ,�עליו קדושי של

.�אבדו עדי ואחריתו

ñëêערכו ובמיעוט ביתו בנגעי ומכיר שיודע מי
לידי יביאנו שלא קונו לפני �מתחנ הוא הרי
שצרי� יומו �ב לתינוק משול הוא שהרי ,�נסיו
אותו ולרחו� כרחו, בעל ולהשקותו להאכילו
ומעצמו היונק, את �האומ ישא כאשר מלכלוכו,
מהקב"ה מבקש �כ וכמו כלו�, לעשות יכול אינו
אותו יסייע אדרבה א� כי ,�נסיו לידי יביאנו שלא
ודבקנו בתורת� שתרגילנו טובי�, בדר� ללכת
עברה לידי ולא חטא לידי לא תביאנו ואל במצותי�
הרע, יצר בנו תשלט ואל ,�נסיו לידי ולא �ועו
עומד והקב"ה רע. ומחבר רע מאד� והרחיקנו
.�או כל לצדיק יאונה ולא ולתומכו לסעדו בעזרו
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ממצרים בצאתם ישראל עניוות

íòíî,עצמ� ומלו ממצרי�, יצאו ישראל כשבני

מצוות וקיימו הפסח, �קרב את והקריבו

ומשה גלי, בריש ממצרי� ויצאו ומרור, מצה

גיאות לידי לבא עלולי� היו בראש�, �ואהר

שהרי לה�, ישוה ומי ידמה מי לומר והתנשאות

נאמר שעליה מילה מצות מד)קיימו עלי�(תהלי כי

היו� כל ע"ב)הורגנו נז רב(גיטי� �הו לה� והיה ,

כמשארז"ל לה�, הרבה וזהב ע"ב)וכס  ה (בכורות

עמו היו שלא מישראל אחד היה לא ממצרי שיצאו שבשעה

.מצרי של וזהבה מכספה טעוני לובי חמורי תשעי

óêîאות� בוחני� מיד היו גאוה, לידי באי� היו

הפלשתי� והיו ,�נסיו לידי אות� ומביאי�

ולא �בנסיו היעמדו לראות את�, מלחמה מתגרי�

למצרי�. יחזרו

הכתוב ביאור

íïהכתוב הע�שאמר את פרעה בשלח שג�ויהי

ולא בלבב� התגאו לא ממצרי� שיצאו לאחר

ע� בבחי' בעצמ� ונשארו התנשאות לידי באו

צער �לשו שהוא ויהי ובחי' נמוכה, מדריגה שהיא

ע"ב) י עצמ�(מגילה בעיני והיו מצטערי� שהיו ,

עד שהרי ה', לחסדי ראויי� שאינ� ונבזי� שפלי�

משוקעי� והיו זרה עבודה עובדי היו מה �זמ לפני

לה� שזכו המצוות שכל וידעו טומאה, שערי במ"ט

הכל היה מצריי� של וזהב� כספ� לה� �שנית ומה

שמשפיע ה' מעשי גדולי� וכמה חינ�, מתנת

כמונו. ופחותי� שפלי� על וחסדיו מרחמיו

öî−×î�כ על וענוי� שפלי� אלקי�שהיו נח� ולא
פלשתי� אר� נסיו�,דר� לידי הביא� ולא ,

הוא קרוב במדרשכי ואי' א'), תנחומא מדרש (עיי�

כדכתיב לישראל, שקרוב הקב"ה על (דברידקאי

ז) אליו.ד, קרובי� אלקי� לו אשר

îò−−íקרובי� היו הענוה במידת שאחזו שמפני

נאמר גאוה בבעל שהרי ה', ע"א)אל ה (סוטה

הוא גאוה והבעל יחדיו, לדור יכולי� והוא אני �אי

לב גבה כל ה' תועבת השי"ת, אצל ושנוא מרוחק

ה) טז, וכל(משלי רוח, ושפלי ענוי� שהיו �כיו אבל .

בבחי' לה� היה הקב"ה לה� שהשפיע הטובות

עצמ� הרגישו שלא מחמת צער, �לשו שהוא ויהי

דכא את �שוכ והקב"ה לכ�, ע"א)ראויי� ה (סוטה

ולא אליו קורא� בכל אליה� קרוב היה �כ על

פלשתי�. אר� דר� נח� ולא �בנסיו העמיד�

זעיר×− דאיהו �ומא זעיר איהו רב דאיהו �מא

רב ע"א)איהו קס"ח במדבר שמחזיק(זוה"ק מי ,

ולאיד� מה'. מרוחק הוא הרי וגדול לרב עצמו

לי נראה ה' מרחוק כתיב ב)גיסא לא, ,(ירמיה

ונסתרה מרוחק שהוא עצמו את מחשיב כשאד�

הקב"ה עליו ומאיר לי" נראה "ה' אז מה', דרכו

שכינתו. מאור

תשי"ג בשלח דרעוי� רעוא מעיד�

�,
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ë½−î.'וגו סו� י� המדבר דר� הע� את אלקי�

נדח ממנו ידח שלא

í¾þõôורחמיו לכל ה' שטוב אי� למדי� אנו זו
הסבת סיבת עיקר כל כי מעשיו, כל על

ינח� �פ היתה ושבוהע�דרכ� מלחמה בראות�
�כא זוהר �(עיי רב ערב היינו הע� סת� מצרימה,
למש� טולטלו הללו ובשביל ע"ב), מ"ה ד 
דעה שבדור ישראל בני עדת כל שנה ארבעי�

ראוההוא שלא מה הי� על שפחה ראתה אשר
ב)נביאי� טו שמות .(רש"י

ñ¼î,במדבר והצרות החטאי� לכל גרמו שה� א 
חס עמה� משה שהוציא� מאחר זאת בכל
מחשבות וחשב יאבדו, שלא השי"ת עליה�

נדח ממנו ידח יד)לבלתי יד ב' אשר(שמואל שכל ,
אברה� מזרע שאינו ואפילו יכונה, ישראל בש�

לנצח. יאבד לא ויעקב, יצחק

הבהמות על אף חס

êñîישראל של בהמת� על שאפילו אלא עוד
כאמור הכתוב, כו)חס י יל�(שמות מקננו וג�

לרשות שהגיע דבר דכל פרסה, תשאר לא עמנו
קדוש. ניצו� בו יש ישראל

µþð×îיז)שמצינו כג בראשית עפרו�(רש"י שדה ויק�
צדיקי� �כ על ואשר וכו', לו היתה תקומה

מגופ� יותר עליה� חביב ע"א)ממונ� י"ב .(סוטה

ñ×ôîיכונה ישראל בש� אשר אד� �בב �שכ
אליה�. ונספח

נדחות נשמות בגין - הגלויות

îïבשביל דאילו הזה, החל הגלות לאריכת סיבה ג�
לפי אלא נגאלי�, היינו �מזמ כבר בלבד ישראל
�ב היה וא� נתקנו, לא �שעדיי נשמות רבבות שיש
תיקונ�, על שיבואו באפשרות היה לא שוב בא דוד
ולא ה� ג� שיתוקנו עד �להמתי בהכרח היה �לכ

.�עתיקי והדברי� נדח. ממנו ידח

íòíîג� שיתוקנו ה' מאת סיבה היתה �כ כי
אפלה, ימי בשלשת שמתו הרשעי�
כבר והיה ישראל, לאר� מיד מביא� היה ואלמלי
בדחיית�. נשארי� הללו נשמות היו ,�התיקו עול�

µ×−õñîשיסתובבו סו , י� דר� הע� את סבב
העגל, את ויעשו במדבר, שנה ארבעי�
יתמש� והגלות ,�התיקו עול� �עדיי יהא ולא
,�תיקו לה� יהא הזה �הזמ ובמש� שנה, לאלפיי�
מראשית המגיד בראשית יוצר של מחכמתו וזה

הסיבות. כל ומסבב אחרית

הכתוב ביאור

íïדר� הע� את אלקי� ויסב �כא הכתוב שאמר
לאשר היתה לכ� והסיבה סו , י� המדבר
ופרש"י מצרי� מאר� ישראל בני עלו וחמשי�
ימי בשלשת חלקי� וד' יצאו מחמשה אחד
לעול� ראויי� הנשמות כל היו ואילו אפילה,
ונכנסי� עולי� מיד היו המשיח בביאת הנצחי
שבתו� השי"ת שראה �כיו אבל ישראל, לאר�
ישנ� אפילה ימי בשלשת ומתו שנשארו אלו
דר� הע� את הסיב �לכ ,�לתיקו הראויי� נשמות

נדח. ממנו ידח לא �למע המדבר

תש"ט בשלח חורש"י משיעור

�,
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מ�. שמו את ישראל בית ויקראו

ñ−¼ñî'ה כבוד את וראית� ובוקר בפרשה,
כי מה ונחנו ה' על תלונותיכ� את בשמעו

הכא בשמעו, ג"פ ובמסורה עלינו. טז,תלינו (שמות

ואיד�ז) יח), כט, דברי(דברי את בשמעו והיה
לי יהיה שלו� לאמר בלבבו והתבר� הזאת האלה

ואיד� אל�, לבי בשרירות קו)כי בצר(תהלי וירא
רנת�. את בשמעו לה�

מאומה לנו מגיע לא

íòíהוא הקדושה ושורש העצמיותיסוד ביטול
אלא עצמו, את האד� ירמה שלא והישות,
לו �שאי ומהותו עצמו ער� את באמת ויכיר ידע
ועובד פע� זוכה הוא וא� כלו�, עצמו משל
אלוקי� מתנת זה הרי הבוכ"ע, לפני תמה עבודה
חסד רב שהוא הקב"ה מאת חינ� במתנת שקיבל
יכול היה לא עצמו בכוחות ואילו הרחמי�, ובעל

ל�. נתנו ומיד� הכל ממ� כי לכ�, להגיע

¼ð−îאי� הרעי�, מעשיו שלפי בעצמו האד�
על שעמד ומיו� נעוריו מימי שהתנהג
ובמזיד בשוגג וערב, בוקר וחטוא השכ� דעתו,
�בי יתגורר א� ג� אזי ,�במתכוי ושלא �במתכוי
מחסד �כ ג� הוא השדה עשבי ויאכל היער עצי
נשמה ומניחי� חי שהוא הדבר ועצ� ,�עליו
סובלת והאר� בעול�, לחיות כמותו מעורטלת
מרחמיו ג"כ הוא כמותו, ושפלה נבזית בריה עליה
פי על כי חינ�, מאוצר השי"ת של הנשגבי�
במדרש שאמרו וכמו מאומה, מרוויח אינו מעשיו

מ') אות פ"ג חי.(איכ"ר שהוא דיו חי אד� �יתאונ מה

ולהתרעם להתאונן מקום אין

öê×ôשמתרעמי� אלו על מגולה תוכחת
אשר מחסור� די לה� �שאי ומתאונני�

הכל הוא לה� שיש מה כל שהרי לה�, יחסר
חינ�. מתנת מאוצר

îòêאמרו שעליה� מהצדיקי� ע"ב)איננו יז (ברכות

כולו העול� שכל מצדקה הרחוקי� לב אבירי
ש� ובתוס' בזרוע, �נזוני וה� בצדקה �וה)נזוני (ד"ה

אנו אבל עדי�, באו בזרוע והמה שאומרי� שזהו
כדלי� אלא לפני�, באנו במעשי� ולא בחסד לא

דלתי�. דפקנו וכרשי�

íïñע"א)אמרו נד הרעה(ברכות על לבר� אד� חייב
המעט ג� כי הטובה, על שמבר� כש�
היו�, כל א-ל מחסד �כ ג� הוא עלינו שבא והרעה
בתוכחה, האמורות הקללות עליו יבואו א� וג�
להקב"ה. ולהודות ולבר� לשמוח צרי� הוא הרי

ג�×− מעלליו רוע שלפי לחשוב האד� על
זה הרי ביותר, הגדולות הצרות לו כשקורי�

שארז"ל (וא  בעבורו מדי ע"א)טוב יט שאי�(ברכות
אבל ,�לשט פה לפתוח שלא בפה �כ לומר
א� וג� נפשו). מרת יודע לב הרי הלב במחשבות
השדה ומעשבי ל�, תצמיח ודרדר קו� בו יקויי�
מעשיו, לפי בשבילו טוב �כ ג� יהיה מאכלו, יהיה
וידוע גלוי ולב כליות �הבוח הבוכ"ע לפני שהרי
בוער עצמו את כשיראה וג� ערכו. פחיתות
שמצד בעבורו, מאד טוב זה הרי תחתיות, בשאול

ראוי. אינו לזה ג� הפחותי� מעשיו

óðêíגודל את אל  מני אחד �מבי אינו עצמו
היה וא� הרעי�, מעשיו וחומרת שפלותו
תואר שחש� אי� האמיתית, מהותו את מכיר
וקומה, הדר תואר בלי מעשיו, רוע מפני מראיתו
הגו  את והשחית אנוש, צורת לגמרי ואיבד
כאפס ממש והוא ונשמתו, רוחו ונפשו והבשר
וכלימה בושה מתמלא היה היה, לא וכאילו �וכאי
�קלו מרוב אחת שעה אפילו לחיות יכול היה ולא



þ®îêëבשלחó−−ìíה

ומשיג יודע היה באפסותו מכיר היה וא� וחרפה.
מהבוכ"ע, חינ� מתנת רק הוא לו שיש מה שכל

מאומה. כל לו מגיע לא עצמו מכח הוא כי

óèîולשבח להלל צרי� לנשו� שיכול מה על
ט')כמשארז"ל פי"ד קנ)עה"פ(ב"ר כל(תהלי

תהלל ונשימה נשימה כל על י-ה תהלל הנשמה
י-ה.

חנם מתנת רק לבקש

מארז"ל−¾ בזה מי"ג)לפרש פ"ב תעש(אבות אל
לפני ותחנוני� רחמי� אלא קבע תפלת�

הוא. ברו� המקו�

ñ"−îקובעיה� את וקבע �מלשו הוא קבע דהנה
כג)נפש כב, גזילה(משלי �מלשו כושהוא (ר"ה

ה'ע"ב) המל� לפני לבא �אי כי לנו להורות ובא .
פני� והעזי הרשעי� כדר� ותואנות בטענות
�אי מדוע ותובעי� שמיא כלפי בחוצפא שטועני�
כמו כבוד ומלבושי גדולה ודירה בריוח פרנסה לי
בעצבות שמתהלכי� להו גרמא �ודי לחברי, שיש
פניה�, על נסוכה ודאגת� הלב ובמרירות

סבלותיה�. על היו� כל ומתאנחי�

µêמאומה לה� מגיע וכי ידברו בדעת לא הרי
איזה עשו הא� בשכרו, משהו לו חייבי� וכי
רוח לנחת שיהיה ה' כבוד �למע בחייה� טוב דבר
אינ� מעשיה� ולפי העול�, והיה שאמר למי
במערה לדור ראויי� והיו כלו�, לקבל ראויי�

תחתיות. ובבור

ó−êë¾×חינ� מתנת לשאול צרי� מה' לבקש
ומה נאמר מה בבחי' המנוצר, מאוצר
מרובי� רחמיו הקב"ה שהרי נצטדק. ומה נדבר
בשוב א� כי המת במות יחפו� ולא מעשיו כל על

וחיה. מדרכו רשע

íïñîבטענה לבא קבע" תפילת� תעש "אל אמר
שהרי דבר, איזה ממ� וגזלו ל� שחייבי�

ל�, מהראוי יותר מוני� עשרת ל� נתנו אדרבה
השיב די יד� תמצא לא שני� אלפי תחיה א� וא 
עשו אשר הטוב כל על רבבות אלפי מני אחד
לבקש המקו�" לפני ותחנוני� רחמי� "אלא עמ�.
הרוחשת התולעת על ג� שמרח� הרחמי� מבעל
עלי�. ג� שירח� יכול וכל ורחו� �חנו והוא באר�
ומתקבלת. נשמעת תפילתו זה �באופ והמתפלל

ï"¼îע"א)ארז"ל ה אד�(סוטה של תפלתו �אי
היינו כבשר, לבו משי� אא"כ נשמעת
וכחתיכת חיות, בה �שאי כבשר עצמו שמחשיב
הוא תפילתו וכל חשיבות, בה �שאי וטיט חומר

חינ�. לחוננו שמי� רחמי לעורר

המסורה ביאור

³êïהמסורה האלהתורת דברי את בשמעו ,והיה
האלה, דברי את האד� כששומע שג� היינו
בתורה האמורות והתוכחות הקללות בו ומתקיי�

מ"מ צרות, הרבה עליו רנת�ובאי� את ,בשמעו
על ומבר� רינה וקול בתודה לה' ומודה שמח הוא
והתנהגותו הרעי� מעשיו לפי שהרי הרעה,
כל לו מגיע ולא לזה, ג� ראוי אינו המקולקלת,
בשבילו, מדי יותר הוא לו שיש מה וג� מאומה,
חינ�, ומתנת רחמי� לבקש הוא תפילתו וכל

כזה �תלונותיכ�ובאופ את השומעבשמעו הקב"ה ,
.�ובעותהו �צלותהו ומקבל �מאזי פה כל תפילת

íïëדהנה .�מ שמו את ישראל בית ויקראו יפורש
מבית �ומוכ �מזומ �מלשו הוא �מ תיבת

המל�)המל� לה וימ� - ה' א' דניאל אחזו(ראה לא ובנ"י .
בני� ישראל בני בבחי' הגבוהה במדריגה עצמ�
ולא בשכר�, לאכול לח� לה� שמגיע למקו�

בבחי' כ"א עצמ� ישראלאחזו קראוהובית �כ ועל ,
מתנת מאוצר לה� �הנית מתנה שזהו להורות "�"מ

עצמ�. בזכות לה� בא ולא חינ�
תשי"ג בשלח דרעוי� רעוא מעיד�
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þôê−îוהישר אלקי� ה' לקול תשמע שמוע א�
כל ושמרת למצותיו והאזנת תעשה בעיניו

וגו'. חוקיו

התורה ע"י רק - היצה"ר לנצח

íêþò�יתכ שלא גדול כלל זה דהנה לפרש
ה' בדרכי וללכת התאוות על להתגבר

ומצינו התורה. עסק ידי על ע"ב)אלא ל' כ�(קידושי�
הרע יצר בראתי בני לישראל, הקב"ה לה� אמר
בתורה עוסקי� את� וא� ,�תבלי תורה לו ובראתי
�עוסקי את� �אי וא� בידו, נמסרי� את� �אי

בידו. נמסרי� את� בתורה

íïהכתוב בדבר ד-ה)שנרמז יט ראית�(שמות את�
כנפי על אתכ� ואשא למצרי� עשיתי אשר

אלי, אתכ� ואביא שכברועתהנשרי� ואיל� �מכא
תורה, ללמוד האפשרות לכ� תשמעויש שמע א�

שמע,בקולי תא וע"ד תורה, בדברי לעסוק היינו
יב)ועדה"כ לד ה'(תהלי יראת לי שמעו בני� לכו

בריתיאלמדכ�, את הקדושהושמרת� תורה היינו
נאמר כה)עליה לג ולילה(ירמיה יומ� בריתי לא א�

אז רק שמתי, לא ואר� שמי� ליחוקות והיית�
העמי� מכל חדאסגולה וישראל אורייתא דקוב"ה ,

לתוה"ק מתקשר מישראל שאד� ידי ועל ,�אינו
בבוכ"ע. מתדבק הוא

תבלין תורה בראתי

ö×ñישראל בני כאשר הללו הקדושי� בימי�
קורי� להשי"ת, ולשוב עצמ� לקדש רוצי�
ואומרי� ומבקשי� התורה, קבלת פרשיות בתורה
תבכה במסתרי� תורה, עול עלינו לקבל רצוננו
התורה. �מ שבטלנו על הלב מעומק בחרטה נפשינו

íï−êëלנו �נת אשר ה' לפני נבוא ומענה פני�
אמת, ובמעלתורת ובמרד נפש ובשאט

וכוחות כהפקר, נעשינו כ� ומתו� ,�חשבו בלי חיינו
כרצונ�. בנו לעשות עלינו השתלטו הטומאה

öî¼אזנו דמסיר ,�מרעי כל בריש היא תורה ביטול
וממילא תועבה, תפלתו ג� תורה משמוע
לנ' ונתגלגלנו ,�כהוג אינ� והתפלות הדיבורי�

טומאה. שערי

התורה יש כי - אמתלא אין

ñ¼ומענה טצדקי לנו �שאי הדוי�, כל ידוו זה דבר
מחומר, קרו� וגו  וגבור, גדול יצר לנו שיש
נגד �כתבלי תורתו את לנו �נת השי"ת הלא כי

וכמ"ש ע"ב)יצה"ר, כ"ג לזכות(מכות הקב"ה רצה
ומצוות תורה לה� הרבה לפיכ� ישראל את
ויאדיר, תורה יגדיל צדקו �למע חפ� ה' שנאמר
תורה לנו �נת לפיכ� בריותיו את להצדיק שרצה
על להתגבר נוכל התורה שבכח מצוות, כ� ואחר

ית"ש. מצותיו ולשמור הרע יצר

íïהבא כל על צדיק ואתה הוידוי בנוסח שיסדו
דהנה הרשענו. ואנחנו עשית אמת כי עלינו
תמכור ואל קנה אמת שנאמר תורה, זו אמת

ע"ב) ה' פגע,(ברכות בלי רגע �באי בעונינו כשלנו .
באונס ובמזיד בשוגג בלילה, ומרדנו ביו� חטאנו
השי"ת, לפני בושה בלי בהמה כמעשה �וברצו
מבלי היצר ביד אנוסי� שהיינו בנפשינו ומדמי�

הלא אבל עשיתמנוס, שהיאאמת תורה היינו ,
הרע, יצר נגד �הרשענותבלי שלאואנחנו בזה

זה. לכל באי� היינו לא �כ שאילו תורה, למדנו

íï עור וקשי פני� עזי אנו �שאי אומרינו ג�
צדיקי� אבותינו ואלקי אלקינו ה' לפני� לומר
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אלא פני� עזות זה �דאי וצ"ב חטאנו, ולא אנחנו
אנחנו צדיקי� לומר אפשר דאי� וכזב, שקר
ולא מתו�, בי �אי ראש ועד רגל מכ  כאשר
עבירה הנחתי ולא שבתורה מצוה שו� קיימתי

שקרני�. אנו �שאי והיל"ל עליה, עברתי שלא

êñêצדיקי� ולומר להצטדק יכולי� שהיינו
שבראת הרעותה, כביכול ואתה אנחנו,
�אי אבל הר , בלי ולילה יומ� בנו המתגרה יצה"ר
על מתודי� אלא ,�כ לומר עור  וקשי פני� עזי אנו
אשר מריינו ידענו כי וכו', בגדנו אשמנו חטאתינו

הטובי� וממשפטי� ממצותי� ידיסרנו דעל רצ"ל ,
ממצותיו. ג� סרנו ותורתו ה' ממשפטי שסרנו
שעות עשרי� הפחות לכל לומדי� היינו ואלמלי
כאשר אבל להצטדק, יכולי� היינו אז כי ביממה,

נצטדק. במה התורה �מ בטלנו

לתורה מסוגלת שבט

−ô−יציאת �זמ הא' לשני�, מתחלקי� השובבי"�
נשוב בה� התורה, קבלת �זמ והב' מצרי�,
חלי� וה� הגורמת. שהיא תורה ביטול �עו על
עשר בעשתי כי לתורה, המסוגלת שבט בחדש
הזאת התורה את באר משה הואיל וגו' חדש

ג-ה) א .(דברי

ó¾ב'רכ� ש'מר� של בר"ת נרמז החודש
מצלי ואצולי מגני אגוני דתורה (סוטהט'הר�,

ע"א) בלבכ"א אלא מתגברת עריות מחשבת �שאי ,
החכמה �מ הכ"א)פנוי ביאה מאיסורי פכ"ב ועל(רמב" ,
יהא התורה ז)וכד"אשמר�ידי קכא הוי'(תהלי

ש� קודש בחות� תפגו� שלא רע, מכל ישמר�
או �שט חות� במקומו לעשות וב"ש, ב"ה הוי'
זו, מטומאה היינו רע מכל וישמר� רח"ל, נחש

נאמר ז)עליה לח ה',(בראשית בעיני אתרע ישמור
ח"ונפש� שמי� בידי מיתה תתחייב י"גשלא (נדה

ושלאע"א) זה, �עו �לתק טהר�, ברכ� שמר� .וזה
מטהרה. ההיפו� לידי לבא

תשובה עיקרי שני

óèבמי בצו� הא' לשני�: נחלק התשובה סדר
שנהגו והיו כוחי, הכשיל עווני בו נתקיי� שלא
ממוצ"ש או לשבת, משבת אלו בימי� להתענות
של תעניות שבת עד ד' ומיו� בבוקר ג' יו� עד
להחליש מדה כנגד מדה וזה רצופי�, ימי� ג'

המתאוה. וכח החומר

’ëíîנפש לכל השוה דבר והוא התורה, בלימוד
מ"ש בעצמו א)לקיי� כה נכשל(ויק"ר א�

יעשה מה שמי� בידי מיתה חייב בעבירה אד�
שני קורא אחד ד  לקרות למוד היה א� ויחיה,
ישנה אחד פרק לשנות למוד היה וא� דפי�
תורה ביטול מחמת בא והחטא דבהיות שני�,
בו שחוטאי� ובדבר תורה עול עליו יקבל
�אי התורה לימוד עול קבלת ובלי מתרצי�.
�קרב במקו� רק התענית שהרי בתענית, תועלת

תועבה רשעי� כז)וזבח כא .(משלי

תורה ביטול - הדור צרת

íïëהגלות אריכת גור� זה �ועו הדור, צרת עיקר
מריתי פיהו כי ה' הוא צדיק הצרות. וכל

יח) א פיהו(איכה בבחינת להיות צרי� שהייתי היינו ,
האמור יט)ע"ד טו כפי(ירמיה מזולל יקר תוציא וא�

לימוד ידי על הפה וטהרת בקדושת וזאת תהיה,
שדרז"ל וכפי ע"א)התורה, פ"ה על(ב"מ זה מקרא

נבלה דובר פה ונהייתי מריתי ופיהו תורה, המלמד
הטומאות. לכל גר� וזה

þë×זכיתי יאמר ומי השובבי"� מימי חצי עברו
עליו שיעיד �באופ נכונה בתשובה לבי

לכסלה ישוב שלא תעלומות בשמי�היודע .
מדרכ� ישראל בית ישובו מתי ומצפי� עומדי�
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�הפייט וכמאמר הנוראי)הרע, לימי יו�(מוס! ועד
ישוב א� לו תחכה עו�מידמותו על היינו תקבלו,

ביד המנאפי� אלו מלאו דמי� ידיכ� של (נדהזה

ע"ב) מטיבורוי"ג למטה ידו אינו(ש)והמכניס וא� ,
ואמירת בתענית תועלת מה החטא את עוזב

ואמר יודעאמתתהלי�. ואתה יוצר� הוא אתה כי
בשביל �אכ נגדו, לעמוד בכוח� �שאי היינו יצר�,
הקדושה, התורה היינו ליעקב, אמת �תת כ�
לדעת עצמו מאבד הריהו מלימודו מבטל וכשהוא

יצרו ביד עצמו .‡ומוסר

הכתוב ביאור

íïהכתוב אלקי�דבר ה' לקול תשמע שמוע א�
בתורה, לעסוק תעשההיינו בעיניו היינווהישר

וכפי ,�בחר עשו אשר הנפש ע"ד נפשות לעשות
לזכות הקב"ה שרצה וכמ"ש ה', בעיני וישר שטוב
ומצוות. תורה לה� הרבה לפיכ� ישראל את

למצותיו זהירוהאזנת הוי התורה ללימוד שבנוס 

אלא לו �אי האומר כל כי כבחמורה, קלה במצוה

לו �אי תורה אפילו ע"ב)תורה ק"ט אז(יבמות או ,

חוקיו כל וחקושמרת ע"ד ברי"ק, נוטר להיות

קודש. ברית באות חת� וצאצאיו ש� בשארו

¾−îעוד חוקיולרמז כל תשמרושמרת שעי"ז ,

הוא דמזוני לישנא חוק דהאי (ביצהפרנסתו,

ע"א) לאד�ט"ז או לו המזונות למסור א� אז ודני� ,

בליעל.

þôêîאשי� לא במצרי� שמתי אשר המחלה כל
דייקא,עלי� במצרי� שמתי אשר המחלה ,

מבוהלת נפשו החטא ידי ועל האר�, ערות שהיו

יכול שאינו נבהלי� ורעיונות טרופות במחשבות

ואמרו עליה�, ע"א)להתגבר ל"ג לעבירה(שבת �סימ

וגו' המחלה כל ,�הוי'הדרוק אני כי עלי� אשי� לא
בריתרפא� בחות� חתו� שאתה בגלל רצ"ל ,

וב"ש. ב"ה הוי' ש� קודש,

תשל"ח בשלח פרשת דרעוי� מרעוא

______________

עשר חמשה יו� ג� תמיד חל השובבי"� בימי א.
תורה הנות� הסיבות כל מסבב סיבב כ� כי בשבט,

הכתוב לדבר רומז דאיל� וי"ל ישראל. גלעמו (משלי

אלימל�יח) ובנוע� בה. למחזיקי� היא חיי� (פרשתע�

באר") אבר ויעבור בד"ה האומרל� על נשגבי� דברי� יש
הוי' ש� חיבור צ"א בגי' ואיל� האיל�. תחת שביתתי

הכתוב בסוד ושכינתיה קוב"ה יחוד אדנ"י (חבקוקוש�

כ) בחינתב על רומזי� ופירות וגו', קדשו בהיכל וה'
ל) יא ח"ו(משלי וכשחוטאי� חיי�, ע� צדיק פרי

רש"י וז"ש לסט"א, ונמסרי� האיל� פירות נתלשי�
ט) ו מעשי�(בראשית צדיקי� של תולדותיה� שעיקר

שלקח על היינו האיל� פירות על ונדוני� טובי�,
שפג� על וכ� ואדנ"י, הוי' מחיבור הקדושי� ניצוצות

וב"ש. ב"ה הוי' ש� ברי"ק בחות�

מהפסוק יוצא שבט חדש של הצירו� כזולזה (ויקרא

י'מירנולג) ה'מר וא� ימירנו ולא לרע טוב בי� יבקר לא

היינו תמורה איסור דעני� וגו', ותמורתו ה'וא ו'היה
על וליתנה קדשי� מבהמת הקדושה לבטל שרוצה
דטוב לרע טוב בי� הכתוב בלשו� ונרמז חולי�, בהמת
רע מטוב ועושה ממיר והרשע ברית נוטר בחינת היינו
שמירה שצרי� הזמ� הוא ואז לטומאה. ניצוה"ק שמוסר
ומוסר ההקדש את גוזל להיות שלא ישראל לבני גדולה

לחול. קודש להמיר לטומאה

לומר, מוכרח אני השנה. ראש בבחינת הוא ולכ�
דתשרי השנה ראש מעי� שהוא מוסמ� ממקור לי אמרו
דברי גדולי� כמה ורואה מבי� אני וכעת הבנתי, ולא

איתא נוראי� שבימי� דכמו תר"גחכמי�, סי' או"ח (שו"ע

בטהרהובמג"א) חולי� ולאכול עכו"� פת לאכול שלא
ונשגבי�. גדולי� עניני� וה� בשבט, בט"ו ג� הוא כ�
דטומאה ברע, טוב ולהחלי� להמיר שלא בזה והרמז

והופכו. דבר ה� קודש וברית
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