
−"íë−"íë−"íë−"íë        

  

  קונטרס
  

  

  

  

  

  

  

                
  

  דא"ח
  שזכינו לשמוע 

  מרן אדמו"ר שליט"אמכ"ק 
  יל שישי בשיחת הכנה לשב"קבל

  ד"עתש ואראפרשת 
        

        

        

        

        
  יו"ל ע"י

  המאור שבתורההמאור שבתורההמאור שבתורההמאור שבתורהמכון 
  שע"י מוסדות טאלנא

 עיה"ק ירושלים תובב"א



ïëåúïëåúïëåúïëåú    íéøáãäíéøáãäíéøáãäíéøáãä    øîàîìøîàîìøîàîìøîàîì        
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  ולא מתו כמו שמתו הצפרדעים, שאם מתו היה להם הנאה בעורות'. -ויסר הערב ' -רש"י 

  

הנאת , ואי משום הצפרדעים נאמר ויסר ולא נאמר מתוביא קושיית מפרשי רש"י שגם במכת י �

 �  השארת העורות להנאהנחשבת , עורותיהם, מאן יימר שאחר הפורענות הגדולה של טרף האנשים

ביא דברי י �מדוע לא הביא רש"י את דבריו אלו לעיל, כשנאמר לראשונה ענין 'וסר הערוב' יקשה 

את כדרכו  "ימדוע לא פירשיקשה �  'למה זו ולמה זויש טעם באגדה בכל מכה ומכה ' ,רש"י לעיל

בתחילה ולא פירשה  ,עד למכת הערוברש"י פשוטו של מקרא, ואם זה פשוטו של מקרא מדוע המתין 

מכות והלא גם ב ,' ונאמר 'ושמתי פדות'קשה מדוע רק במכת הערוב נאמר 'והפליתיי �במכת הדם 

מכת ערוב ש הפסיקתאדברי  איבי �היו בני ישראל נבדלים מבני מצרים והכינים הצפרדע הדם 

דברי  אייב �  מאי שייכות יש ביניהם תמהיו ,יקוו המים ותראה הארץ'מכוונת כנגד מאמר '

 וישאל מה שייכותם זה לזה ,זכור את יום השבת לקדשו'מאמר 'שמכת הערוב מכוונת כנגד  הראשונים

בל מכת הערוב שתערבבו מן יביקש לערבב זרעו של אברהם, וכנגד זה קביא דברי חז"ל שפרעה י �

 עפי"ז שעיקר כוונת מכת הערוב היתה להשליט עירבוביא בלבול ומהומה בעם המצרי רבאי�   העולם

ובמכה זו זכו ישראל למידת הסדר שבמכה שהוכו מצרים, בה נרפאו ישראל,  הזוה"קדברי  איבי �

בין על כן ממכה זו הוכרה ההפלאה  ,שלט הסדר אצל ישראלשבמכה זו הושכיון ר אבי � והישרות

כי עיקר מכה זו באה ללמד את מצרים על שלכן לא מתו החיות במצרים,  ראיב � יותרבנ"י למצרים ב

הסתלקו  ,גם החיות שהיו מאז ומקדם במצריםשר איב � רוע העירבוביא, וכך היו נהנים מן העירבוביא

יבאר שמאמר  �המצרים מעורותיהם, ובכדי להשליט את העירבוביא במצרים לעולם  בכדי שלא יהנו

זכור 'ר שמאמר יבא �מורה על הסדר שנעשה בעולם אחר התוהו ובוהו  'יקוו המים ותראה היבשה'

דברי א ייב �מורה על הסדר שנעשה בעולם, ששת ימי מעשה ויום שבת למנוחה  'את יום השבת

יבאר שוי"ו דשובבי"ם אף היא  � ין בה עירבובשבשבת לא נאמר ויהי ערב, כי שבת א השפת אמת

סיק שהלומד תורה מוכרח להשליט סדר באופן ובסדר לימודו, בכל ענייני י � מורה על ענין הישרות

  �הרוחניות ובכל ענייני הגשמיות 
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  נגוף בעירבוביא למצרים, ורפוא לישראל בסדר ובישרות

ויסר 'הק' וזה לשונו רש"י ופ '.ב מפרעה מעבדיו ומעמו לא נשאר אחדוכדבר משה ויסר הער ה'ויעש 'כז) , ח(כתיב 

  '.ולא מתו כמו שמתו הצפרדעים, שאם מתו היה להם הנאה בעורות -הערב 

  

אי משום שנאמר 'ויסר' ולא , הערוב לא מתושמנין לו לרש"י  ,נתקשו נחלת יעקב ועוד); גור ארי'  ; י' מזרחי(עמפרשי רש"י 

שלא יהנו המצרים, משום דמסברא ידעינן שמתו כדי אי ו ,שכן מתו נאמר גם בצפרדעים 'ויסר'הרי לשון ונאמר 'וימות', 

שזרעו הערוב בטרף האנשים ענות הגדולה רעדיין צריך עיון מאן יימר דהשארת העורות נחשבת לברכה אחר הפו

   .שכל חיה תחזור למקומהמיוחד והבהמות, כדי כך שייעשה נס 

  

  העניןמדוע לא כתב רש"י את דבריו בתחילת 

  

ויאמר משה ' )כה(פסוק כשהסרת הערוב נזכרה בראשונה לעיל,  פרשים מדוע לא כתב רש"י את דבריועוד נתקשו המ

 ,הערוב לראשונה 'סר'כשהוזכר ענין שם וגו'.  'מפרעה מעבדיו ומעמו בווסר הערהנה אנכי יוצא מעמך והעתרתי אל ה' 

המצריים  לפי שהערוב לא מתו כמו הצפרדעים, שלא יהנו 'ומתנאמר 'ולא  'וסר'שנאמר דבריו, היה צריך רש"י לפרש 

  .יהםעורותמ

  

והיו  ,כל מיני חיות רעות ונחשים ועקרבים בערבוביא -ב ואת הער' )יז ח,(הנה לעיל כתב רש"י עוד יש להבין, ד

בכל מכה ומכה למה זו ולמה זו. בטכסיסי מלחמות מלכים בא עליהם, כסדר  ,משחיתים בהם. ויש טעם בדבר באגדה

ינותיה, ואחר כך תוקעין עליהם ומריעין בשופרות ליראם ולבהלם, וכן לה מקלקל מעיימלכות כשצרה על עיר, בתח

  '.הצפרדעים מקרקרים והומים וכו'. כדאיתא במדרש רבי תנחומא

  

לשם א"כ , שהרי בפרשה זו עצמה כתב רש"י שלא בא אלא לפרש פשוטו של מקרא, ומפרשי רש"ינתקשו  גם כאןו

ן למה להביך ירש"י שצר סברזה, שלכאורה אינו נצרך להבנת פשט המקרא, ואם את מדרש חז"ל כאן מאי הביא רש"י 

מיד במכה  ,בתחילה, מדוע לא כתב זאת רש"י ן שאר המכותצפרדע וכמכת ה רק אחריהו ,בתחילהמכת הדם ניתנה 

כתב עד המכה הרביעית, ורק שם  מדוע המתין רש"י, ובדייקא הראשונה, שיש טעם לכך שמכת הדם ניתנה בתחילה

  באמת דבר תימה הפלא ופלא. זה, ולמה זו ולמה זושיש טעם לכל מכה ומכה 
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 שם(נאמר זו ה כבמבכך שמכות, המשאר יותר בענין אחד שמכת הערוב נתייחדה  ,כשנתבונן בפסוקים נמצאוהנה 

בין ארץ והפדות ההפלאה '. דלכאורה ענין ת בין עמי ובין עמךושמתי פדו, וגו'והפליתי ביום ההוא את ארץ גשן ' )יט-יח

מכת הכא ברק וע לא נאמרה הפלאה זו מדגם במכת הצפרדע, וכך במכת הדם, ו כברהיה ניכר  ,לארץ מצריםגושן 

  .הערוב

  

   'זכור את יום השבת', וכנגד מאמר 'יקוו המים'רוב כנגד מאמר עהמכת 

  

יבואו עשרה מאמרות של עשר מכות, ויפרעו ' )(וארא סימן יגפסיקתא זוטרתא איתא בעוד יש לנו להידרש למה ש

מעשרת והיינו שכל מכה  '.ישראל, שבעבורם נברא העולם בעשרה מאמרותמפרעה ומן המצריים, שרצו לשעבד עם 

  מאמרות שבהם נברא העולם. ההיתה מכוונת כנגד אחד מעשרהמכות 

  

לזה אנו אומרים אלו עשר מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצריים. וכן הן ' צרור המורצרור המורצרור המורצרור המורההההבעל תב כמו שוכ

  .'שקולות כנגד עשרה מאמרות שנברא בהם העולם. וכן על אלו עשר מכות נתקיים העולם ונתחדש כמבראשית

  

 ט)א, (מאמר שהוא  ,הרביעי שבו נברא העולםמאמר המכוונת כנגד  ,ולפי זה מכת הערוב שהיא המכה הרביעית

לנו ויש  ., א)י' ברבי מתתיהו היצהרי באבות ה(ע 'ים יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כןקויאמר אל'

  .בדייקא למכת הערוב ,מה שייכות יש בין מאמר זה ,לפרש ולדרוש

  

כנגד עשרת  תושעשרת המכות מכוונ וע"ע תורת המנחה) אמת אמונה, - סידור התפילה לרוקח( אשוניםאשוניםאשוניםאשוניםהרהרהרהרנידרש למה שכתבו  עוד

(שמות  'זכור את יום השבת לקדשו' היאשברה הרביעית שבלוחות יהדמכת הערוב מכוונת כנגד לפי זה אשר דברות, ה

   .ברה זוידלמכה זו בזה מה שייכות יש בין גם ויש לעיין  .כ, ח)

  

  אתה בקשת לערבב זרעו של אברהם אוהבי, ואני מערבבך מן העולם

  

דרשה זו  ,המפתח להבנת הענין כולונפתח בדרשת חז"ל שהיא  ,בכדי לבאר את כל מסכת התמיהות כמין חומר

אתה בקשת לערבב  ,כך אמר הקדוש ברוך הוא לפרעה ,אמר ר' שמעון בן לקיש'וז"ל  )מזמור עח(מדרש שוחר טוב בהובאה 

  '.בהם ערובישלח  (תהלים עח, מה)זרעו של אברהם אוהבי, ואני מערבבך מן העולם, שנאמר 



  ג            קודש         "דתשע וארא פרשת        ותשיח     בה"י
 

להכות את מצרים במכה של בכדי  ההערוב באמכת כל עיקרה של ש ,יסוד נפלא למדנומדברי המדרש הללו 

כן מצינו לערבב את זרעו של אברהם אבינו, ש שביקשפרעה לדה ידה כנגד מיכעונש וכמ, של בלבול ומהומה בוביאעיר

נמית הזכרים  ,מה צורך לפרעה לקיים הנקבות, אלא כך היו אומרים ,(שמות א, כב) וכל הבת תחיון' (שמו"ר א, יח) ,שדרשו חז"ל

  .'ונקח הנקבות לנשים, לפי שהיו המצריים שטופים בזמה

  

כל מה ' , ו)מ( רבה שמצינו במדרשלפי  יעקב,זרע ', ולא זרע יצחק או זרע אברהם'דווקא נקט המדרש נראה שו

כל '(שמות א, כב)  יבבישראל כת ,'תי ואותך יחיוווהרגו א'(בראשית יב, יב)  יבינו אברהם כתוב בבניו, באברהם כתשכתוב באב

    .''הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיון

  

 עירבוביאהמהומה והבלבול הסדר ההשלטת חוסר היתה  נה של מכת הערובילדרכנו למדנו שכל עניעל כל פנים 

 בכל מקוםתוך בתיהם וזרעו , ונכנסו ל, ועל כן באו עליהם כל חיות השדה ובהמות יער בעירבוביא בדייקאבעם המצרי

   .בלבול ועירבוביאפחד 

  

  קליפת פרעה היא עירבוב בלבול ומהומהש שור

  

שער ( בכתבי האריז"לבכתבי האריז"לבכתבי האריז"לבכתבי האריז"לאיתא , וכדובבהעירוהפך הסדר ענין  , הואעיקר קליפת פרעה שורשה ומהותה באמתהנה ו

 'פרעה'כנודע. והנה  חדהוא פרעה, ואינו שם פרטיי למלך אולכן שם כל מלכי מצרים ' וז"ל ועוד) ,הפסוקים פרשת וישב

הוא הפך עורף ש .'רף שבקדושהו, לרמוז כי אחיזתו הוא בע'הערף'יש בו אותיות  'פרעה'. גם עורף ע"ה ריאבגימט

'פרעה' מורה על הפך הסדר, וכמו שנאמר במצורע של מעות שמו וגם משהפך הסדר,  ,הפך הישרותמורה על הפנים 

'בפרוע פרעות בישראל', זו היתה מהות קליפת פרעה ששמו  (שופטים ה, ב) ' וכמו שנאמרוראשו יהיה פרוע' (ויקרא יג מה)

  מורה עליו.

  

נגוף למצרים ורפא  .'או' את מצרים נגוף ורפהונגף ') , כביט ישעיה(תנא רבי חזקיה כתיב ' .)לו(ח"ב  בזוה"קוהנה איתא 

  נגוף ורפוא'.לישראל, ותנא באותה שעה שנגפו מצראי באותה שעה נתרפאו ישראל 

  

באותו הנה , בבלבול במהומה ובעירבוב נמצא שבמכה זו הרביעית מכת הערוב והעירבוביא שבה ניגפו מצרים

ניהם יהענין גופא נתקיים גם ה'רפוא לישראל', שבני ישראל זכו על ידי מכה זו למעלת הסדר והישרות בכל עני

  הגשמיים והרוחניים.
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  מכת הערוב השליטה עירבוביא במצרים וסדר וישרות אצל בני ישראל

  

 בלבול עירוביא ומהומה אצל מצרים,בכדי לזרוע באה כה זו מש שכיוןיובנו כל הדברים כולם כמין חומר, מעתה 

 ,ן ה'והפלתי'ידווקא במכה זו נאמר עניאשר על כן רות בלבבות ובבתי עם בני ישראל, סדר וישלהביא ומאידך גיסא 

 העירבוביאגם אצלם שלט ענין גם מנת חלקם של בני ישראל, שעד למכה זו היה חוסר הסדר שוענין 'ושמתי פדות', לפי 

, בגשמיות וברוחניות הסדראצל בני ישראל ענין ענין, אך ממכה זו ואילך הושלט בכל בכל דבר ווחוסר ישוב הדעת 

  שבין בני ישראל לארץ מצרים.והפדות ועל כן דווקא ממכה זו ואילך היתה ניכרת ההפלאה הגדולה 

  

 ,במקומםמתות  םרישאלהאת החיות מארץ מצרים, ולא לסלק הקב"ה  רצה להבין כמין חומר, מדועגם לפי זה נוכל 

נשארות החיות אילו היו עירבוביא וחוסר סדר לצד הרע, ו מצריםמכה זו באה בכדי להשליט במאחר שתכליתה של 

פועלת את הפך שליחותה, שכל כולה באה  אזי המכה היתההיו יכולים להנות מבשרם ומעורם,  םיוהמצרי ,במקומם

ולהבין שלא יתכן להינות מחוסר הסדר, להורות למצרים ולכל באי עולם עד כמה גרוע הוא חוסר הסדר והעירבוביא, 

ועל כן סילקם הקב"ה  ,נהנים מהעורות היה חוסר הסדר מקבל איזו מעלה יםיושאין שום מעלה בזה, ואילו היו המצר

  ואת עורם ואת בשרם. אותם  ארץ מצרים,מ

  

  ם חיות שהיו במצרים קודם מכות הערובתלא נשאר אחד אפילו מאו

  

, 'וסר הערוב'זה בתחילה כשנאמר הענין את המדוע לא הקדים רש"י לכתוב מה שתמהנו, על פי זה נוכל להבין גם 

'. דלכאורה תיבות 'לא ב מפרעה מעבדיו ומעמו לא נשאר אחדוויסר הער'במה שנאמר  ,בפסוק דידןדייק דבאמת יש ל

היו בוודאי  מצרים עצמהארץ בהנה ר, דיתבאנם לפי האמור אמאחר שכבר נאמר ויסר הערוב, מיותרות,  נשאר אחד'

מקורם היה במצרים שהמכה נסוגה אחור, לכאורה אותם החיות שכבאופן תדיר, ועתה  הדרות שםכל מיני חיות רעות 

דש שגם החיות שמקומם אמנם הכתוב כאן בא לחבארץ מצרים,  ,להישאר במקומםהיו צריכות , קודם מכת הערוב גם

שאילו היו נשארות אותם החיות במקומם, שוב לפי גם אותם שילח הקב"ה ממצרים,  ,היה במצרים עוד קודם למכה

המכה פועלת הפך שליחותה, אשר על כן לא נשאר אחד מכל החיות  מהם, ואז היתהנות היהיו בני מצרים יכולים ל

  בארץ מצרים, ואפילו לא מאותם חיות שהיו שם קודם לכן. 

  

 ,על מנת שענין העירבוב ימשיך לשלוט במצרים חיות מצרים,שהקב"ה שילח גם את  ,ועוד טעמא אחרינא איכא בזה

מצרים, ועל כן כתב רש"י את דבריו דווקא בפסוק כות להיות בשצריכולל הווית החיות  ,ויהפוך עליהם סדרי בראשית
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שם כוונתו היתה בעיקר לחיות שבאו  ,דידן, לפי שבפסוק הקודם שם אמר משה רבינו לפרעה הרשע 'וסר הערוב'

  ., ודו"קוהפליא בהסירו גם את חיות מצרים ,מכוח המכה, אמנם בשעת מעשה הגדיל הקב"ה לעשות

  

למה מכה זו לגבי סדר המכות, כך שדווקא במכת הערוב הביא רש"י את מדרש חז"ל הטעם למעתה נראה שזה 

שמכת הערוב היה ענינה נגוף בעירבוביא למצרים ורפוא לישראל בסדר נכון, ועל ניתנה בתחילה, ולמה זו לבסוף, לפי 

  הסבר זה עד למכה הזו בדייקא. כן נטר רש"י ל

  

  מעשי בראשיתבסדר המורה על  התיראה היבשיקוו המים ואמר מ

  

גם הוא ש ביןנ ,העולם, שהוא מאמר 'יקוו המים ותראה היבשה' והנה כאשר נתבונן במאמר הרביעי שנברא בו

המים קוו י'עתה נאמר , 'ץ היתה תוהו ובוהורוהא' (בראשית א, ב) עולם, שתחת מה שנאמר קודם' בסדרמהות ה'מורה על 

ה אמר שהקב" )לח, יא(איוב וכמו שנאמר ב ,, ונקבע למים מקום אחד בעולם שבו יקוו, ומשם לא יצאו'אל מקום אחד

 ,'ותראה היבשה'. ואז אחר שנקוו המים למקום אחד נתקיים 'ישית בגאון גליך הסיף ופועד פה תבוא ולא תלו לים '

   .ששרר בעולם קודם לכןתחת התוהו ובוהו ענין הסדר הכי גדול  וזהוואז נוצר סדר בעולם שיש יבשה ויש ים, 

  

  של ששת ימי מעשה ואח"כ יום שבת מנוחהשבת מורה על סדר ה

  

וכנגד המאמר הרביעי שבו נברא הערוב, מכוון כנגד המכה הרביעית ה ,ר הרביעי שבעשרת הדברותוהדיבגם והנה 

קבע נשהיום השביעי כ'. וגם השבת מורה על הסדר ועל הישרות, זכור את יום השבת לקדשוהוא הדיבר ' ,העולם

   אחר ששת ימי המעשה. ,באופן קבוע מנוחהל

  

 ד)"(בשלח תרנ שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמתבספה"ק , והוא על פי מה דאיתא גם בפנימיות הענין השבת מורה על סדר הפך העירבובו

ערב. כי הוא  תיבאבל בשבת לא כ ,הוא התערובות -. ערב 'בוקריהי ערב ו'ויהי  לא)-(בראשית א, ה תיבבכל יום כ' וזת"ד

 לקטוהותא אבל היום ל ,. ולקיטה הוא בדבר המעורב'ששת ימים תלקטוהו'(שמות טז, כו)  נאמרשהו וז ,כולו אור ובקר

  . 'בשדה



  ו            קודש         "דתשע וארא פרשת        ותשיח     בה"י
 

ויהי ערב ויהי 'שבת יום העל כן לא נאמר בבדייקא, והסדר ן ישהשבת גם היא מכוונת כנגד עני ,נמצינו למדים

  . והשבת היא הפך העירבוביא ,, לפי שערב הוא ענין של ערבוב'בוקר

  

  על פי סדר וישרותתורתו , ונתן את הקב"ה ברא את עולמו

  

הן ון השבת שבתון וששת ימי המעשה, יני הסדר והישרות, הן בעניינם מושתת על ענייכל עניוהנה עם בני ישראל 

 ,משה מחיצה לעצמולשכסדר, נתנה באופן של ישרות ו ,על הר סיני , שכשנתן הקב"ה את התורהבנתינת התורה

כל אחד על מקומו, כך חזינן גם  ,)(עי' מכילתא יתרו יט, כד , והעם מחיצה לעצמןוזקנים מחיצה לעצמן ,ן מחיצה לעצמוואהר

ואלו אלו במזרח  ,אלו בדרוםואלו בצפון  ,היה צריך לעמוד במקומו שבט וכל דגלשכל  ,בסדר הילוכם של השבטים

  במערב.

  

' והקמות את המשכן כמשפטו'א"ר אימי ' , ג)(שבת יבירושלמי בעד שאמרו  ,וכדי כך ניתן הסדר בתורת בני ישראל

והיינו שקרש  .'בדרום ינתן בדרום ,וכי יש משפט לעצים. אלא אי זהו קרש זכה להינתן בצפון ינתן בצפון .)ל ,שמות כו(

    ואסור להזיזו ממקומו לצד צפון וכן להפך. ,לעולם ישאר בצד דרום ,שניתן בדרום

  

  וישוב הדעתשות על פי סדר ישרות כל דבר גשמי ורוחני צריך להיע

  

והלכתא רבתא הלכתא, שמעתא אליבא דלאסוקי בוא לעיקר הענין, נוכל ל ,מעתה אחר שהבנו את הענינים כולם

כך בעניני יש סדר למשנה, ו ,למקראנצרך ומוכרח בעולם, ויש  סדר סדר השכל אחד ואחד לידע צריך למדנו מכאן, ש

  להיעשות על פי סדר. כל דבר וענין צריך, ני הגשמיותיכל עניבגם הרוחניות וכך 

  

לא להקדים המאוחר ולא לאחר  ,סדרתורתו צריכה להילמד בכאשר אדם לומד תורה בקדושה ובטהרה,  ועל כן

שתחילת לימודו של אדם הוא בתורה ובנביאים, ואחר כך במשניות והלכה,  ,חכמינו ז"לבעו קמוקדם, וכמו הסדר שה

ואח"כ גמרא ומפרשי הפשט, ואחר שאדם מילא את כריסו בש"ס ופוסקים הוא יכול להמשיך לעלות ולהתעלות 

תורת א, ואת לדברי הגמרלים פולהוסיף אף את לימוד תורת הנסתר, אמנם האדם המקדים את דברי האחרונים המפל

   .הנה לימודו נעשה מתוך עירבוביא, וההולך בדרך זו לא יזכה לקנין תורה, לתורת הנגלה הנסתר
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  לימוד תורה על פי סדר לא להקדים המאוחר ולא לאחר המוקדם

  

 הוא יושב בתוך עירבוביאשהסער,  מסביבו יהוםוגם הלומד תורה לפי הסדר הראוי והנכון, ובקדושה וטהרה, אך 

, ולא יזכה לקנות קנין תורה בנפשו, כי תורה מתוך הנה גם הוא תורתו נעשית בעירבוביא, של חוסר סדר וניקיון

   .בורא כל עולמים את עולמושהרי לא כך ניתנה תורה, ולא כך ברא וקדושתו חסרה,  ,חסרה עירבוביא היא תורה 

  

צרכי הגשמיות הינם הבסיס לצרכי הרוחניות, וכשם שאדם  עניני הגשמיות, שהרירוחניות כך, גם ב כשם שבעניניו

ללמוד תורה, כך גם כאשר אדם אוכל ושותה ויושן באופן  אין לו יכולת מספק את כל צרכי גופו,מרעיב עצמו ואינו ש

, כי הא בהא תליאבחוסר סדר ומתוך בלבול הדעת והמחשבה,  ,עירבוביאאופן של בלו של עירבוביא, תורתו נקנית 

בצרכי הגשמיות, באכילה בשתיה בשינה, שיהיו  כאשר האדם מסדר את עיתותיוכי כאכילתכם כך תורתכם, ולכן 

בריר  ,לו באופן מסודרוניקיון וישוב הדעת, הנה אז גם תורתו תיקנה  בזמנים קבועים, ושיהיו נעשים באופן של סדר

  .כנתינתה בסיני ונהיר

  

  וי"ו דשובבי"ם מורה על סדר וישרות

  

, ומעורבב בדעתו מבולבלאדם השובב הוא בבים, הושהיא אות וי"ו דש ,בפרשת ואראעתה אנו עומדים  והנה

אינה מעוקלת אלא ישרה, והיא מורה לו לשובב, כך צורתה של אות זו ש, שוהוי"ו דשובבים רומזת על ענין הישרות

   ולחזור לישרות הטבועה בו.  ,דרכו ולישב דעתואת שהוא צריך לתקן 

  

תחילת בריאת האדם, וכמו  וככל שנשתדל בעניני הסדר, כך גם נזכה שהקב"ה ישפיע עלינו לחזור את הישרות, אל

קים עשה את האדם ישר', ללא שום חשבונות והתחשבנויות, כל מיני עיקולי ופשורי, לטוב לנו 'האל(קהלת ז, כט)  שנאמר

  כל הימים ולחיותנו כיום הזה.

  

úàæúàæúàæúàæ    úøåúúøåúúøåúúøåú    íãàäíãàäíãàäíãàä        

ללמוד תורה  ,כל הנהגות האדם צריכות להיות על פי סדר וישרות, הן בעניני רוחניות
לא דות הן בעבודת המיסדר וישרות, לא להקדים המאוחר ולא לאחר המוקדם, וב

לאכילה  צריך אדם לסדר עיתותיו ,לקפוץ במעלות על מזבחי, וכך בעניני הגשמיות
רק באופן זה אפשר לעבוד כי באופן של סדר ישרות וניקיון,  ,שינה ושאר צרכי הגוף

 .דות טובותתורה ומיקנין ולקנות בנפשו  ,את ה' כראוי וכנכון
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