
 פ " תש אלול               בס"ד  

   כי תבואנגיעות מפרשת השבוע  

ישבוע הת פרש      קללות. ב  לא עלינומרובה אולם  מעט ברכותו  בניגוד לקודמתה, מכילה מעט מצוות ָתבֹוא-כִּ

ת מגילה נאמר " עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות שבמשנה  במסכ. אלולנקראת תמיד בחודש הפרשה 

או  וב יהשנה וקללותיה " מתוך כוונה שאם חו"ח  י שתכלה ד תורה ) הכוונה לקללות שבפרשה ( קודם ראש השנה כ

ים ְשָפֵתינועל ידי קריאת פרשת הקללות הזו יתקיים " הרי ש גזרות קשות לעולם ְלָמה ָפרִּ וכך   (  ג ,יד הושע) "  ּוְנשַׁ

שנה  חל ת  –...( ומגפותיהבנו לקראת השנה החדשה הבאה עלינו בע"ה לטובה " תכלה שנה וקללותיה )  םיקוי 

 "   וחיסוניה...( תרופותיה )  וברכותיה

יותר    בקשותינו ואת  מרוממים את התפילותהמתקרבים   חגי תשריב שיר יה וחודש הסליחות והמשכל חודש אלו 

ק, ֶאלקוראים גם בהגדה של פסח "  אנו  אשר  יםהפסוק  יםבפרשה מופיע . מהרגיל ְצעַׁ נִּ עק ֱאֹלה'  וַׁ ְשמַׁ יִּ   ה'   י ֲאֹבֵתינּו; וַׁ

יְַׁרא ֶאת-ֶאת ֲחֵצנּו-ֲעָמֵלנּו ְוֶאת-ָעְנֵינּו ְוֶאת-ֹקֵלנּו, וַׁ ֵאנּו .לַׁ יֹוצִּ ְזֹרעַׁ ְנטּוָיה, ּוְבֹמָרא ָגֹדלה'   וַׁ ם, ְבָיד ֲחָזָקה ּובִּ יִּ ְצרַׁ מִּ ּוְבֹאתֹות,    מִּ

ים ֵאנּו, ֶאל . ּוְבֹמְפתִּ ְיבִּ ֶזה; וַׁ -וַׁ ָמקֹום הַׁ ֶתןהַׁ ת ָחָלב ּוְדָבש-ָלנּו ֶאת-יִּ זֹאת, ֶאֶרץ ָזבַׁ            ." ָהָאֶרץ הַׁ

יש לו   -דבר ידוע ומפורסם באומה הישראלית הוא שכאשר האדם או הציבור נתון בצרה שהסביר שרקי הרב אורי 

לתפילותינו. דברים אלו    נהיע"ה  להתפלל אל ה', ועל ידי תפילה בכוונה ובדמעה ובכוונת הלב אנו מובטחים שהקב

שלא תמיד האדם יודע להתפלל. כיצד יעשה אדם, הנתון בצרה, ואינו יודע להתפלל? מוזכר   -נראים פשוטים, אלא 

ְתנּו ָעֵלינּו, ֲעֹבָדה ָקָשה  " במצרים בפרשתנו שכאשר אבותינו שועבדו יִּ נּונּו; וַׁ ְיעַׁ ים, וַׁ ְצרִּ מִּ ָיֵרעּו ֹאָתנּו הַׁ ק, ֶאל. .וַׁ ְצעַׁ נִּ   וַׁ

ע  י ֲאֹבֵתינּוק ֱאֹלה'  ְשמַׁ יִּ . מתקבל הרושם שאבותינו התפללו אל ה' ובזכות זה נגאלו ממצרים. אלא   " ֹקֵלנּו-ֶאת ה'  וַׁ

 "ויזעקו ויאנחו בני ישראל מן העבדה" :שכאשר נתחקה אחר האמור בספר שמות נגלה שהתמונה שונה במקצת

ֵיָאְנחּו ְבֵני"   )שמות ב', כ"ג(. לא נאמר שהם זעקו אל ה', אלא רק 'ויזעקו'. ואף על פי כן נאמר שם  ן-וַׁ ְשָרֵאל מִּ -יִּ

ְוָעָתם ֶאל ל שַׁ עַׁ תַׁ ְזָעקּו; וַׁ יִּ אם כן, מגלה לנו הכתוב שאע"פ שאבותינו לא התכוונו להתפלל, וגם   ." יםקָהֱאֹל-ָהֲעֹבָדה, וַׁ

מפני שעובדי עבודה זרה היו, אנחתם נחשבה ע"י הקב"ה לתפילה. כך גם בפרשתנו, אם נדייק   -לא יכלו להתפלל 

ף קטן, יש כאן הפסקה,  זק -אלא 'ונצעק'  ,"לוהי אבותינו -ונצעק אל ה' א " בטעמי המקרא נראה שלא נאמר ברצף

החשיב את הצעקה כתפילה אליו. מכאן, שכאשר  ,"לוהינו-אל ה' א" צעקנו בגלל שהיה קשה לנו, והקב"ה הוסיף

האדם נתון בצרה ובסבל, ממדים בלתי מודעים של האישיות שלו מופיעים, הסגולה הפנימית נחשפת, ונחשב לו  

על ידי הדיבור,   -ה שלנו מופיעה במיוחד דרך כח הפה שלנו כאילו כיוון בכל הכוונות הראויות לכוון. הסגול

           הצעקה. 

מצאנו בתלמוד את     בחיי היום יום, ישנן אמירות וביטויים סתמיים בתוך האומה הישראלית שהן מלאות קדושה.

כפי שבני האדם אומרים. יש כנראה הנחת יסוד, שאמירתם הסתמית של בני ישראל,   - "כדאמרי אינשי " :הביטוי 

בעלת תוכן לימודי. כמו שאמרו על תלמידי חכמים ששיחת חולין שלהם צריכה תלמוד )סוכה   -היא בעלת לימוד 

כ"א(, וכך ששיחת חולין של בני ארץ ישראל צריכה תלמוד )ויקרא רבה ל"ד, ז'(. כך אנחנו רואים בימינו, שישנן  

כרתי שלו. למשל, כאשר שני ישראלים  פליטות פה של האדם המצוי ברחוב, שאינן מוסברות על פי התוכן הה

נפגשים ומדברים על כל הצרות שיש במדינה. אחרי זמן לא מבוטל של קטרוגים, לפני שהם נפרדים, שניהם  

אלא שהאמירה הסתמית   ? אומרים: 'יהיה טוב'. ומניין להם שיהיה טוב, הרי כל ההכרה שלהם אומרת את ההפך

ו, היא ביטוי לסגולה הפנימית הנשמתית של ישראל 'המאמינים בני  הזו, המצויה בכל האומה הישראלית בימינ

מאמינים' )שבת צ"ז( שבכל צרותינו הקב"ה מושיענו, וכל המסכים ההכרתיים האומרים שרע, בעצם נפרצים על  

דמיון ומחשבה  ו  יהיה טוב ידי האמירה התת מודעת, הפורצת את דרכה אל הפה היהודי האומר בסופו של דבר

ְחָת ְבָכל ב " בע"ה נזכה גםו  מציאות  יםיוצר ן-ְוָשמַׁ ּטֹוב, ֲאֶשר ָנתַׁ  . " ּוְלֵביֶתָך  ֱאֹלֶהיָךה'  ְלָך-הַׁ

 

 

 

 שבת שלום.

 שלר איתן                                         

 נתן ואטל ז"לבן חנן  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם


