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ֹּאש ַעם קֶֹּדש אֹות ְבר ֵרי ְצבָּ  ןַמְרֵאה כֹּהֵ  - ְכשָּ



  
הרמ"ק כותב בספרו "תומר דבורה" את הדרך כיצד ללכת בדרכיו של הקב"ה 

: (פרק ג)ולהיות דבק במדותיו. כאשר הוא מדבר על מדת החכמה הוא כותב 
'מה רבו מעשיך ה' כולם  כא) ,קד(תהלים "החכמה אב לכל הנמצאות, כדכתיב 

כך יהיה הוא אב לכל יצוריו של  -בחכמה עשית', והן חיים ומתקיימים משם 
הקב"ה, ולישראל עיקר, שהן הנשמות הקדושות האצולות משם. ויבקש תמיד 

ויהיה תמיד רחמים וברכה לעולם, כדרך שהאב העליון רחמן על ברואיו, 
, שזהו רצונו ו ממש, וכאילו הוא יצרםמתפלל בצרת המצירים כאילו היו בני

'האנכי הריתי את כל  (במדבר יא, לב)של הקב"ה, כדרך שאמר הרועה הנאמן 
ובזה ישא את כל עם ד' כאשר ישא העם הזה וגו' כי תאמר אלי שאהו בחיקך', 

, עלות ינהל, הנכחדות האומן את היונק, בזרועו יקבץ טלאים ובחיקו ישא
יפקוד, הנעדר יבקש, הנשברת ירפא, הנצרכה יכלכל, האובדות יחזיר, וירחם 

וישא בסבר פנים יפות משאם, כאב הרחמן העליון הסובל כל, ולא על ישראל, 
. אלו הן מדות החכמה, אב וינהל לכל אחד כפי צרכויבול ולא יתעלם ולא יקוץ, 

 רחמן על בנים".

וך השלשים לפטירתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל עומדים אנחנו בת
היא אבידה כללית לכל כלל ישראל, אך המיוחד  אבידתושטיינמן זצוק"ל. 

עשי לך", האבידה הזו היא אבידה לכל יחיד ויחיד.  יחידבאבל הזה הוא "אבל 
באשר עם כל גדלותו ודאגתו לכלל, עם כל זה היתה דאגתו נתונה באופן מיוחד 

  כל פרט ופרט מתוך הכלל.ונדיר גם ל
"..יהיה הוא אב לכל יצוריו של הקב"ה,  –כשקוראים את דברי הרמ"ק הנ"ל 

ובזה ישא את כל עם ד' כאשר ישא האומן את היונק..  ולישראל עיקר..
הנכחדות יפקוד, הנעדר יבקש, הנשברת ירפא, הנצרכה יכלכל, האובדות יחזיר, 

לנו את מרן ראש הישיבה רבינו כל מילה מזכירה  - וירחם על ישראל..." 
  ה"אילת השחר" זצוקללה"ה.

*  
הנהגתו של מרן הגראי"ל זצוק"ל היא בהשגחה מיוחדת מאת ה' על כלל 

, לעזוב את ארץ ניכר ולעלות לארץ הקודשישראל, בכך שהקב"ה נתן בלבו 
  ועל ידי כך זכה עם ישראל להנהגה המופלאה מהתורה היוצאת מציון. 

יתו של רבינו לארץ ישראל, לא היתה מתוך הכרח ובריחה עלי –כבר מתחילה 
כי אדרבה, מבחינה גשמית היה עדיף לו להשאר בשוייץ ולהיות מצרות, 

מסודר שם, ומאידך א"י היתה באותה תקופה מדבר שממה מבחינה גשמית, 
אלא עלייתו לארץ ישראל היתה אך ורק מתוך הבחירה בקדושתה של ארץ 

הרוחני של התורה והיראה נמצא דווקא בארץ הקודש, וההבנה שהמרכז 
  הקדש. 

 –רבינו עלה ונתעלה מאד מאד בארץ ישראל  –" ו"אוירא דארץ ישראל מחכים
בצילם של גדולי ארץ ישראל, ובראשם מרן החזון איש זיע"א, וגם הצליח 
בחינוך ילדיו לגדלות בתורה ויראת שמים שליט"א וכשאיפתו הקדושה, והיה 

וכפי שמעיד תלמידו הגר"י לוינשטיין  –צליח בכל ילדיו מודה להשי"ת שה
  זצ"ל.

הוא  הגיע תור הזהב של "משה זיכה את הרבים", –ולאחר בחינת "משה זכה" 
הגבר הוקם על, אשר הקים בנינה של "ארץ ישראל" בהרבצת תורה ויראה 
לרבבות אלפי ישראל, ובהקמת מוסדות תורה ועבודה וגמילות חסדים וקירוב 

בכל רחבי ארה"ק, ובסיוע במסירות ובטובת עין למוסדות תורה  -אחים תועים 
ו בהתמדתו בעצה ותושיה, מתוך כח התורה של –שגדולי תורה אחרים הקימו 

העצומה בתורה כל ימיו, ומתוך "חכמת ההנהגה" שהקב"ה חנן אותו בהיותו 
וכפי שכולנו רואים בסוף מעשה את  –קדוש מעותד להנהיג את ישראל 

המחשבה תחילה, ומסר נפשו לטובת עם ישראל עד כלות הכוחות, והכל לשם 
מה שעם , וכהוא לא ראה את ההנהגה כאמצעי לעצמושמים ובנקיות עצומה, 

הוא לא הסכים לקבל מ"הנהגת  -ישראל רחש לו אהבה ורצה לגמול לו בחזרה 
הציבור" שום ממון ושום כבוד, לא מהכלל ולא מהפרט, לא בחייו ולא לאחר 

  כאב אוהב שרואה את טובת בניו כהתכלית. מותו, כמפורסם. אלא הכל 
", מוסדות התורה בארץ ִיׂשָרֵאל ֹכל ֵביתׁשֹלׁשִים יֹום ַאֲהֹרן "ַוִיְבּכּו ֶאת  -ועכשיו 
בהיות כולם שואבים  מצעקים אחריו "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו",ישראל 

  מאור קדושתו שהיה מסכך ומגין עליהם כאב רחום כל השנים.
שמי שרוצה לזכות לחינוך כך היה מדריך לאחריני:  -וכפי שהוא נהג לעצמו 

, וכפי שאמר וקא בארץ ישראלטוב לילדיו, שידע שהחינוך הכי טוב נמצא דו
שאם הוא היה "בניחום אבלים אצל בני הרה"צ ר' ישראל מאיר זכריש זצ"ל: 

כפי שהוא זכה בגלל שהיה בארץ  לא היה זוכה לדורות ישרים –נשאר בחו"ל 
  .)4עמוד  200("כאיל תערוג" גליון הקודש". 

אות בכל רבינו זצוק"ל הכיר היטב והיה מעורב בצורה נדירה ומעוררת השת
פרט ופרט בעולם התורה, בבחינת "מי שעבר את גן המבוכה" ורואה את 

ומכריז ואומר:  -כהמשל הידוע של ה"מסילת ישרים"  -השבילים מכאן ומכאן 

   או בפקס. ניתן לקבל את העלון במייל הנ"ל  n613@okmail.co.il או במייל 1538-9298425: הערות והארות בפקס 08-9298425 לתרומות והנצחות:

  .  835קוד  037630585ניתן לתרום בעמדות נדרים פלוס בבתי הכנסת או בנדרים פון טל' 
  .41 – 1גליונות ניתן לקנות חוברת 

                                                                  

  

  י הפרשהמענינ
  פרשת ויחי

  לשעבדם לקדושה ולהטיב להם –הגויים מא"י  תכלית הכרתת

כי הוא  - את שני בניו לפני יעקב כדי שיברכם, את מנשה בימינו  ביאכאשר יוסף הצדיק ה
ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְיִמינֹו ַוָּיֶׁשת ַעל רֹאׁש " - הבכור, ואת אפרים בשמאלו, יעקב הפך את ידיו 

מֹאלֹו ַעל רֹאׁש ְמַנֶּׁשה..", ונימוקו עמו: שאמנם גם מנשה מיועד ְוהּוא ַהָּצִעיר, ְוֶאת ׂשְ  ֶאְפַרִים
 .(פסוק יט) ".ְוַזְרעֹו ִיְהֶיה ְמלֹא  ַהּגֹוִים"ְואּוָלם ָאִחיו ַהָּקֹטן ִיְגַּדל ִמֶּמּנּו  -לגדלות 

 "בריתהוא מלשון  – 'ְמלֹא  ַהּגֹוִים': ש("פסיקתא זוטרתא" "שכל טוב" ו"צרור המור") המפרשים וביארו
 .ֲאִמיַלם''ָּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ה' ִּכי  (תהלים קיח, י)כמו  את הגויים,שמל ומכרית  - " מילה

ְוַזְרעֹו ִיְהֶיה ְמלֹא  ַהּגֹוִים ועד"ז ביאר "הכתב והקבלה". וסיים: "ולכוונה זו תירגם אונקלוס "
  ּוְבנֹוִהי ְיהֹון ָׁשְלִטין ְּבַעְמַמָיא". -

ָית ַעְמַמָיא". ולמה תירגם: ְיֵׁשיצּון שא"כ לכאורה אונקלוס היה צריך לתרגם "ּוְבנֹוִהי וקשה, 
מקיימים אותם את הגויים, אלא  מכריתיםְּבַעְמַמָיא", שמשמע שאינם  ָׁשְלִטין"ּוְבנֹוִהי ְיהֹון 

  .ושולטים עליהם
  הקדמה א:

   –יעקב ודוד מיזוג חסד ודין 

  יסו לקדושהמכרית המרידה מהיצה"ר, ומכנ

ובכדי לבאר ענין זה, נקדים את תוכן מש"כ להלן במדור "נבואות ה'": שביצה"ר יש שני 
, ולא מוכנה א. עצם התאוה. ב. שהתאוה גם מתגאהחלקים, לדוגמא, "יצר התאוה", יש בו: 

  להתכופף ולהשתעבד לטוב.

  באיזה אופן להילחם עם היצה"ר: - ובזה היה חילוק בין האבות 

  קיים את שני החלקים שביצה"ר, ושיעבדם לאהבת ה'. –מידת החסד  ,נואברהם אבי

  דן והרג את שני החלקים שביצה"ר לחלוטין. – מידת הדין ,יצחק

ה"גאוה" שביצה"ר, ואח"כ שעבדו את ה"תאוה" את הרגו  – יעקב ודוד, מיזוג החסד והדין
  : (בראשית דף קלח.)וכמו שאמרו בזוה"ק  לאהבת ה'. -שביצה"ר 

דאלמלא יצר הרע חדוותא לעולם כמטרא לעולם,  [של עריות]אצטריך יצר הרע "
  ".דשמעתא לא ליהוי

ּוֵבין ַהֹחֶׁש3  [הטוב]0ִהים ֵּבין ָהאֹור -ַוַּיְבֵּדל אֱ הוא במש"כ " –ושורש הנהגת יעקב ודוד 
 יינק מהטובשהיצה"ר לא כדי  - שמפרידים את היצה"ר מהטוב  ,א) ח"ב עז, "ח(תיקוני זו "[הרע]

  .(אוה"ח בראשית א, א). יתבטלשהוא מקור חיותו, ואז היצה"ר 

[החושך אמנם ההבדלה היא רק בתחילה, ואחרי שהיצה"ר נחלש ונכנע, נאמר: "ַוְיִהי ֶעֶרב 

 .)(זוה"ק בראשית לב, א; מו, א ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתְּתִפים ְּכֶאָחד" -יֹום ֶאָחד " – [האור הטוב]. ַוְיִהי ֹבֶקר הרע]
  .(עיין בארוכה להלן ב"נבואות ה'")משתעבד לקדושה.  -שנתבטל ממנו הגאוה  ,שהיצה"ר

  הקדמה ב:

  מיזוג חסד ודין - "ארץ ישראל" כיעקב ודוד 

  יעקב אבינו, ודוד המלך:שייכת באופן מיוחד למידתם של  –והנה ארץ ישראל 

"ידוע, כי יציאת  תניינא, ד"ה לאמורי)ב. מהדורא  ("אדרת אליהו" במדבר כב,כמש"כ הגר"א  – יעקב אבינו
על ידי יעקב, ולכן  "יכיבוש אמצרים היה בזכות אברהם, והליכת המדבר ע"י זכות יצחק, 

  ".ישראל', על שם ישראל סבא [ארץ]נקראת '

ַאף ֶאת "ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב, ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ִיְצָחק, וְ  (ויקרא כו, מב)כמש"כ ו – דוד המלך

מהו 'ְוָהָאֶרץ : "אבהתא תינח, א), (זוה"ק בשלח נגְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזֹּכר, ְוָהָאֶרץ ֶאְזֹּכר". ואמרו 
  .)46"דבר העורך" גליון  וראה(". דוד מלכא אלא לאכללא עמהון -ֶאְזֹּכר' 

  ., ב; פקודי רמב, א)(זוה"ק ויחי רמב" כסא דוד", ו"כסא יעקב" –ואכן מצינו שיש שני "כסא הכבוד" 

" ִלירּוָׁשַלִם ִּכֵּסא ה'וכמש"כ "ָּבֵעת ַהִהיא ִיְקְראּו  וארץ ישראל בבחינת "כסא הכבוד",
. ו"כל ארץ ישראל בכלל (ירמיהו יז, יב)" ְמקֹום ִמְקָּדֵׁשנּוָמרֹום ֵמִראׁשֹון  ִּכֵּסא ָכבֹוד" - (ירמיהו ג, יז)

  .(זוה"ק וירא קיד, א)ירושלים היא" 
�  

 : (ברכות יז, א), וכמו שאמרו אומות העולםהם  –והמקביל של יצר הרע 

  ".ושעבוד מלכיות [יצר הרע]שאור שבעיסה "רצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב? 

  כידוע". הרומזים אל הב' היצרים - יעקב ועשו : "עח) '(יחזקאל עמוכתב רמ"ד וואלי 
���  

  מא"י, מחלישם ומכניעם גירוש האומות –"ְוַרַּבת ָּבִנים ֻאְמָלָלה" 

באותו אופן הוא ג"כ  –וממילא, האופן שבו "ארץ ישראל" נלחמת עם "אומות העולם" 
להכרית ממנה  א., והיינו שצריך ללכת בשני הכיוונים: שיעקב ודוד נלחמים עם היצה"ר

הם יונקים ממנה את  -, כי בזמן שהגויים נמצאים בארץ ישראל להחלישםאת הגויים, כדי 

 מעניני הפרשה
   לשעבדם לקדושה ולהטיב להם –תכלית הכרתת הגויים מא"י 

  דבר העורך
 אחרי מיטתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל

 נבואות ה' לאחרית הימים
  מצוה לשעבד את היצה"ר ולהפכו לטוב

  מדברי רבותינו
  מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל

 

 טבת תשע"ח 48גליון  –גליון תורני בעניני ארץ הקודש נחלת ה' 

 .(זוה"ק וירא קטו, א)נחלת ה'  –נחלת ה' דא ארץ החיים, והכי קרא לה דוד מלכא לארץ ישראל דאיהי ארץ החיים 
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כל מלך שהיה בחוץ לארץ אם לא היה קונה עיר אחת בארץ כוחם, שהרי "
. כי מכח הקדושה של ארץ ישראל (תנחומא ראה, סימן ח)ישראל לא היה נקרא מלך" 

  ."מעניני הפרשה") 21בגליון (עיין הגויים ינקו כוחם.  - 

". ֻאְמָלָלהנאמר בהם "ְוַרַּבת ָּבִנים  –ומתי שגירשו את האומות מארץ ישראל 

אומללו, כמ"ש שכל מלך  "כל אומות העולם שהיו בארץ ישראל -  ב, ה) –(שמואל א 

  .(ביאור הגר"א שם), וישראל ירשו כולם". [וכו'] היה לו פלטין

 ֻאְמַלל: "ָחֵּנִני ה' ִּכי (תהלים ו, ג), וכמש"כ חלישות כחהוא מלשון  –" אומללהו"

 - ָהֲאֵמָלִלים"ַהְּיהּוִדים  (ג, לד). ובנחמיה (רש"י)". נשחת ודל כח - "אומלל  –ָאִני" 

  . (מצודת ציון)אני"  אומלל, כמו כי הנכרתים וחלושים

  היחלשות כוחם.לאומות, אלא על  כליהא"כ לא מדובר על 

אותם אל הקדושה, שאז הם מקרבים שוב  –ואחרי שהם נחלשים ונכנעים  ב.
(עבודה זרה כד, א; דהיינו עבדים לעם ישראל וארץ ישראל  נעשים "גרים גרורים",

"ּוָבנּו ְבֵני ֵנָכר  (ישעיהו ס, י). ואז נאמר "מעניני הפרשה") 35אדיר במרום עמוד ש"פ. ועיין גליון 
  ֹחֹמַתִי= ּוַמְלֵכיֶהם ְיָׁשְרתּוֶנ=".

  : לא) 'במרום" עמ("אדיר וכמש"כ הרמח"ל 

צריך להפריד הזוהמא לצד אחר, כי כבר נכללה בגוף  [לאחר חטא אדה"ר]"ועתה 
באמת, וצריך לפנותה למקום אחר, והקדושה תתקן בין כך ובין כך במקומה, עד 

. (ע"ז כד.)גרים גרורים שאחר כך תתקן גם הס"א כפותה תחת הקדושה, בסוד: 

  .]("אדיר במרום", עמוד שפ). עבדים לישראל[כלומר, שהגויים יהיו 

 אבל בתחלה צריך הבדלה בסוד: "ַוַּיְבֵּדל ֱא0ִהים ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחֶׁש3"

  . "ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד" ואחר כך קשר, בסוד .(בראשית א, ד)
�  

  רובץ ונכנע תחת משאו" –"חמור שונאך 

 – לאחר שנכרת ממנה הגאוההוא  –ה והיסוד הנ"ל, שזמן התקרבותה של הקליפ

  מבואר בדברי רבותינו, הרמח"ל, ורמ"ד וואלי:

  הרמח"ל:

"כי תראה חמור שונאך".. אומות העולם, שנאמר עליהם: "בשר חמורים 

והחמור הזה אינו ראוי להיות נרכב אם אינו מכניע עצמו לשבת בשרם".. 
 ..תחת השבט

אז הוא זמן  - כשהחמור הזה נכנע והוא "רובץ תחת משאו" אבל עם כל זה, 
[א.ה. משום להשתדל לתקנם, בסוד גרים גרורים, מה שלא היה אפשר קודם לכן 

... כדי ש"כח המרידה" של הגויים לא יתחזק ע"י חיבורם לישראל] - שאז היה צריך להיות "ויבדל" 

  ִי= ְוָׂשרֹוֵתיֶהם ֵמיִניֹקַתִי='".'ְוָהיּו ְמָלִכים ֹאְמנַ  (ישעיהו מט, כג)כמו שכתוב 

באיזה זמן יהיה זה?.. זמן גילוי המשיח.. ואז ינתן הכנה לאומות העולם ליכנס 
  .(אוצרות רמח"ל, משלי, עמוד קפ)". גרים גרוריםתחת כנפי השכינה, בסוד 

  רמ"ד וואלי 

נכנעת אל הקדושה,  "כי מלכי אומות העולם הם בסוד קליפת נוגה, שאם
נדחית ומתקלקלת  ולהתגאות,אבל אם קופצת להזיד ומתקרבת.  נתקנת

 .קצ) -(שמות, ח"א, עמוד קפט  בקלקול הגמור".
ומשום שגם "תמחה את זכר עמלק,  ואמנם אצל עמלק מצאנו שיש חיוב למחות אותו לגמרי כמ"ש[

אבל בשאר האומות  .במחייתו הגמורהאינו נכנע לקדושה, ואין לו תקנה אלא הוא  חלשהוא כאשר 
ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ֲעָמֵלק ְוֶאת ַעּמֹו ְלִפי  ַוַּיֲח0ׁשאלא די בחלק הראשון של המצוה בעמלק " אין חיוב מחייה

ח"ב מספרי  –" גנזי רמח"לעיין "(" את כוחו של עמלק. להחליששהחרב בא ". (שמות יז, יג)ָחֶרב" 

ואז הם  ,להחלישםכדי הוא רק  -נגדם החרב  מלחמתוכן בשאר האומות, כל  .)ח ואילךעמוד ק רמח"ל,

  .]הקדושלומתקרבים  יםכנעכבר נ

  בה לקושיא שהובאה בתחילה:ותש

  'ְמלֹא ַהּגֹוִים'. -בתחילה 

  "ָׁשְלִטין ְּבַעְמַמָיא". -ואח"כ 

תתיישב באופן נפלא. שהקשינו, שבתורה כתוב  - ומעתה, הקושיא שפתחנו בה 
 , ואונקלוס תירגם "ּוְבנֹוִהי ְיהֹוןכריתהשהוא לשון  –ַהּגֹוִים" ְמלֹא  "ְוַזְרעֹו ִיְהֶיה

  דמשמע שמקיימים את הגויים, ומשעבדים אותם לישראל. - ְּבַעְמַמָיא" ָׁשְלִטין 

  והתשובה היא:

 תוכן, אלא רק את המילההנה כידוע, הרבה פעמים אונקלוס לא מתרגם את 

יחידי ָעַבְרִּתי ֶאת ַהַּיְרֵּדן", ותירגם אונקלוס "ארי  ְבַמְקִלי"ִּכי  )(בראשית לב, יאוכגון במש"כ [הענין, 

 ", אלא את תוכן הענין, שעברבחוטרי -  ְבַמְקִליעברית ית ירדנא". א"כ הוא לא תירגם את המילה "

   .], ורק מקלו עמולבדו

'ְמלֹא היה מתרגם הוא אכן  –לתרגם את המילה אונקלוס היה בא  אילווגם כאן, 

רגם את יָית ַעְמַמָיא". אמנם כאן הוא תְיֵׁשיצּון "ּוְבנֹוִהי  -הכרתה בלשון  ַהּגֹוִים'
 יכלו,ְּבַעְמַמָיא". שאין תכלית ההכרתה שהגויים  ָׁשְלִטין"ּוְבנֹוִהי ְיהֹון  - הענין תוכן 

ְמלֹא  , שהרי לשון הכתוב הוא: "ְוַזְרעֹו ִיְהֶיהותםאלהחליש אלא התכלית היא רק 
 נכרתולא חלש,  , דהיינו(תהלים ו, ג)ָאִני"  ֻאְמַללשהוא מלשון "ָחֵּנִני ה' ִּכי  –" ֹוִיםַהּג

(שמואל א " ֻאְמָלָלהלגמרי. וכן כאן, כל הענין הוא רק להגיע למצב של "ְוַרַּבת ָּבִנים 

שלהם בטוב, ואחרי  כח המרידה"את הגויים, כדי לבטל את " להחליש -  ה) ב, –
"ּוְבנֹוִהי  יחיו וישתעבדו לטוב. - אזי כל האומות שישארו  להכנעה,שהם יגיעו 

, וגם הרע משועבד היחידשהוא השליט  –ְּבַעְמַמָיא". ויתגלה יחוד ה'  ָׁשְלִטיןְיהֹון 
  לו.

ָּבּה קּוְדָׁשא ְּבִרי= הּוא ְדְיַנַצח ִּדְבִזְמָנא : "(תכ"א, דף סב, א)בתיקוני זוהר וכמו שאמרו 
ִיְתַקַּיים ְּבהֹון ִּכי ָאז ֶאְהּפֹו= ֶאל ַעִּמים ָׂשָפה ְברּוָרה ִלְקרֹא ֻכָּלם  - ָּכל אּוִמין ְּדָעְלָמא 

 .לשעבדם לקדושההוא  - עליהם  הנצחון ..". שתכליתְלָעְבדֹו ְׁשֶכם ֶאָחדְּבֵׁשם ה' 

מכל השבילים "ארץ ישראל היא השביל שמביא להחדיר קדושה וטהרה וחינוך טוב 
  בדורות הבאים".

וכפי , )וכפי שכבר הבאנו כמה פעמים(מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, וכך גם אומר [

  :(דרך שיחה)תלמידו הגר"א מן שליט"א, שכתב 

מדוע לא גדלים "שמעתי שהיתה משלחת של גדולי ארה"ב הגר"א שכטר הגר"ש קמינצקי ושאלו את מרן 
  .ב) ,(ב"ב קנח" ישראל מחכים אוירא דארץומרן ענה: " באמריקה כגדולי ארץ ישראל? 

  ].הרדיפה שם אחרי הממון היא הרבה מאד, וזה מפריע ,טעם נוסף [אמר אח"כ מרן שליט"א]
*  

אחת הסיבות לכך שבארץ ישראל יש פחות נסיונות ומצליחים יותר בחינוך, אפשר לבאר 
מבאר, למה אברהם אבינו דאג פן  , שם הואיא), בראשית יב(עפימש"כ ב"איילת השחר" 

  דווקא כאשר הגיעו למצרים, ולא קודם לכן: -יארע מכשול מפני יופיה של שרה 
אבל עכשיו שירד  ,כיון שהי' שם ע"פ ציווי ה' ,דכל זמן שהי' בארץ כנען לא דאג"

  ".הוא דאג וחיפש עצות -למצרים מרצונו 
כל רגע הוא מקיים את רצון השי"ת, ולא רק באבר אחד או  –כשיהודי נמצא בארץ ישראל 

", וכפי שהגדיר מרן זיע"א "שבארץ ישראל ובסוכה: בכל גופובחלק מהאיברים, אלא "
אין  - והרי כשאדם נמצא בגן עדן , (יובא להלן)נמצא בגן עדן"  -האדם כולו, ממש כולו 

, כך גם כשכל גופו של אוליצה"ר שום "מקום פרצה" שדרכו הוא יכול להיכנס ולהחטי
כל הדר בארץ  ,אמר רבי אלעזר: ")א ,כתובות קיא(אדם נמצא בארץ ישראל, ועל זה אמרו 

 ", והיינו שקדושת ארץ ישראל מגינה עליו שלא יבא לידי חטאישראל שרוי בלא עון
ח האדם [ואמנם עדיין הוא בעוה"ז והיצה"ר נכנס, אבל אין ליצה"ר רשות להיכנס בדרגא כזו שאין בכ

הוא לא דאג מנסיונות  –כשאברהם אבינו ישב בארץ ישראל , ולכן לשלוט עליו ולנצחו]
  .שהם לא יוכלו לעמוד בהם - קשים בעקבות יופיה של שרה 

*  
ואכן בקשיים גדולים נתקל רבינו בעלייתו  - (ברכות ה, א)"ארץ ישראל נקנית ביסורים" 

בגלגולים קשים מארץ לארץ, ובתנאים של רעב. שבוע שלם היו  ארצה, הדרך היתה
צריכים לאכול רק תפוחי אדמה. ובדרך היו מכשולות שגרמו לכך שהיו צריכים להמתין 
זמן רב לאניה, וכשהגיע הוא ומשפחתו לארץ ישראל חשדו אותם הבריטיים שהם 

שמות הבאים, הגיעו אחר שפירסמו את למרגלים ויש להם מידע בטחוני, ואחרי ג' ימים 
  לשם אחות אשתו ובן דודו והוציאו אותו משם.

בתחילה גר תקופה קצרה אצל אחות אשתו בפ"ת, לאחר מכן עבר לגור בדירת מחסן של 
וכשהיו יורדים גשמים היו שומר תחנת אוטובוסים מר פיבין, והשכיר חצי מחסן להם, 

לאחר תקופה קצרה הוא  ה.באותה תקופה חיו בעניות עצומ .מגיעים המים עד המטות
הלך ללמוד בכולל לתורת א"י, ולאחר מכן התמנה לראשות ישיבת "חפץ חיים" בכפר 

  סבא.
שנים רבות יחלפו מאז, ורבינו כבר מנהיג את ישראל. יהודים עלו מצרפת לארץ הקודש, 
ובתחילת דרכם הגיעו לביתו של רבנו לשמוע את הדרך בה ילכו בארץ הקודש. לאחר 

"אמנם ארץ ישראל נקנית ביסורין, אבל בסוף רבנו את מה שאמר להם: ר מכן סיפ
ולכן צריכים לשמוח על שזכו להגיע  מסתדרים. על אף שקשה בתחילה, אבל אח"כ טוב,

  .)4עמוד  200"כאיל תערוג" גליון  -("צדיק כתמר יפרח". לכאן". 
הקודש, שנכתב  תיאור מופלא נשתמר מעיתונות הימים ההם על הגעתו של רבינו לארץ

מחזה מזעזע בנמל חיפה מיד עם רדת העולים ביום ג' לצריף. עולה, כבן למחרת הגעתו: "
נפל אפים ארצה ונשק פעמיים את אדמת המולדת וכמעט בערך, בעל עינים יוקדות,  30

. כל אלה שנזדמנו לאותו מקום עמדו נרגשים שלא יכול להינתק הימנה מרוב התרגשות
העתקנו [" צמא מולדת יותר מלמים טרים בריטיים לא גרעו עין מאדם זהומזועזעים וגם שו

כמובן שאנו יודעים  ך, א)עפ"י מה שציטט לנו אחד הקוראים הנאמנים שיחי'(כלשונו  את המקוראמנם 

  .]קדושתה של ארץ ישראלצמאון לשעיקר הצמאון הוא 
*  

דברים שנוכל ללמוד מהם להוסיף חיל ולהתחזק ולשמוח בישיבתינו  כמהנביא ממנו 
  שזו זכות עצומה: –בארץ ישראל 

  :)26(ח"ה, חג הסוכות, עמוד כך כותב בספר "מזקנים אתבונן" 
"בסוכות תשע"ה במשך כל החג, לילה לילה, אמר "איזה גן עדן להיות בסוכה מוקף בכל 

  יה ושניה היא מצוה, וקרן כולו אושר ושמחה... המצות הסובבים אותה, ושכל רגע ורגע שנ
, אמר מה יותר טוב מזה, אדם מוקף במצוות. סוכה היא מצוה שכל הגוף משתתף כמצוה

כך מובא בשם הגר"א: ששתי מצות מקיימים בכל הגוף, ישיבת סוכה וישיבת ארץ 
  נמצא בגן עדן. [כאן בעוה"ז]ישראל. ונחשב שהאדם כולו, ממש כולו 

איזו מצוה שהיא  -" ויהי בשלם"ויהי בשלם סכו ומעונתו בציון: " (פרק עו פס' ג)תהילים 
לדור בציון, היא מצות  - "ומעונתו בציון" היא מצות סוכה,  -" סכובשלימות בכל גופו, "

  ישוב ארץ ישראל.
  ותוך כדי דברים אלו קולו השתנק מבכי והתרגשות". 

: באחד הימים הגיע פועל לסגור את המרפסת שהיתה בבית "מספר הגר"ד כץ שליט"א
שהיה  [בישיבת "חפץ חיים" בכפר סבא, בה כיהן מרן זצוק"ל כ"ראש הישיבה"]הפנימיה שלנו 

משותף לבית מרן רבנו שליט"א, היה זה משום שהיה חסר מקומות לינה בישיבה, ורצה 
כשאני הגעתי למקום אני רבנו שיהיה להם עוד חצי חדר בביתו כאכסניה לתלמידים, 

   יט...טואני מבחין ברבנו שמגבל במביט בפועל שעושה מלאכתו בבניה, 
חשבתי שלבטח רוצה לחסוך בכסף לכן עושה זאת כדי לסייע לפועל, אז מיד נגשתי 

  , ואני יעשה זאת במקומו. ואמרתי לו שלא מכובד שהרה"י יעשה כן
מצוה לבניית ארץ ישראל... בא נעשה '' הרמב"ן אומר שקיימת חייך רבנו ואמר לי 'דוידל

  .")"י("כאיל תערוג" מטות מסעי תשע"ה במאמר "שבעים שנה לעליית רבינו לא. זה ביחד..."
הערה יסודית כותב מרן זצוק"ל. לאחר שהוא מביא את דברי הרמב"ן בשם הספרי שעיקר 

חוץ ממה  - הדר בא"י ולפי"ז : רים ד, ה)(אילת השחר דבקיום המצוות כולן בארץ, הוא כותב 
במי  מה שדן[ועיי"ש  .שמקיים מצות ישוב א"י, יש גם מעלה בכל מעשה מצוה שעושה בה

שנמצא בחו"ל ועומד להגיע לא"י, אם עדיף להקדים המצוה ולעשותה בחו"ל, או שימתין עד שיגיע לארץ 
  .ישראל, מפני שבא"י זה יותר קיום מצוה]

מתורתו העמוקה בעניני א"י, ומקוצר המקום הבאנו רק הבאנו במדור "מדברי רבותינו" 
נקוה להמשיך הדברים בגליון הבא ואולי גם בגליון שאחריו. ויה"ר שיהיו הדברים ומעט, 

לעילוי נשמתו הטהורה, ושנזכה ללכת בדרך בה הוא הלך, דרך מסילת הישרים עד שנזכה 
וכמו [שזה ע"י העמידה בכל הנסיונות,  – נות מזיו שכינתולתכלית: להתענג על ה' וליה

  .](תורה, עמוד רסב)שהאריך מרן זיע"א בספר "ימלא פי תהלתך" 
  בברכת התורה, העורך

 תמצית הענינים בעמוד האחרון



"ָלֵכן ֱאֹמר ֹּכה ָאַמר ה"א, ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם  (יחזקאל יא, יז)

ִמן ָהַעִּמים ְוָאַסְפִּתי ֶאְתֶכם ִמן ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ְנֹפצֹוֶתם 

  ָּבֶהם, ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל".

ֶאת ָּכל ִׁשּקּוֶציָה ְוֶאת ָּכל  ּוָבאּו ָׁשָּמה ְוֵהִסירּו (יח)

 ּתֹוֲעבֹוֶתיָה ִמֶּמָּנה:

ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם,  ֵלב ֶאָחדְוָנַתִּתי ָלֶהם  (יט) 

 ַוֲהִסֹרִתי ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבָׂשָרם ְוָנַתִּתי ָלֶהם ֵלב ָּבָׂשר:

ּו ְוָעׂשּו ֹאָתם, ְלַמַען ְּבֻחֹּקַתי ֵיֵלכּו ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי ִיְׁשְמר (כ)

  ְוָהיּו ִלי ְלָעם ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלא0ִהים".

  : (יחזקאל עמוד עח)וביאר רמ"ד וואלי 

זהו היצר הטוב  -  ֵלב ֶאָחד'ומ״ש 'ְוָנַתִּתי ָלֶהם 

כי היצה"ר יתוקן לבדו שישלוט באותו הזמן, 

ויתלבן בתכלית השלימות ויסכים גם הוא עם 

, כאילו היו שניהם היצה"ט ויסור למשמעתו

(ועיין זוה"ק ". לב אחד בלבד שלא ילחמו זה עם זה

ב "..יצר טוב אתתקף על יצה"ר ואשתלים בהדיה  תולדות קמד,

א: "יצה"ר יכול לאחזרא  "; ובזוה"ק בא מג,ואתהפיך ליה לעבדא

 .")לאחזרא יצר הטוב בתיובתא ולבתר
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   –אברהם שעבד היצה"ר לקדושה 

  דוד הרג היצה"ר

  שהיצה"ר נהפך לטוב. –ונבא לבאר ענין זה 

  :(ירושלמי סוטה ה, ה)אמרו חז"ל 

"ֵאין ְל7 ָחִביב ִמּכּוָּלן ֶאָּלא ָּפרּוׁש ַאֲהָבה ְּכַאְבָרָהם. 

 –[הפך את היצה"ר  טֹוב –ַאְבָרָהם ָעָׂשה ֵיֶצר ַרע 

'ּוָמָצאָת  ](נחמיה ט, ח)[מניין? שנאמר , ּוַמה ַטֲעָמא לטוב]

[כלומר, גם היצה"ר הנקרא ֶנֱאָמן ְלָפֶני7'.  ְלָבבֹוֶאת 

גם הוא נעשה "נאמן לפניך". וכמש"כ רמ"ד  –ו" לבב"

ויצה״ר "שהיצר הטוב נקרא לב,  :(ישעיהו עמ' תקיד)וואלי 

  . ]ב) (ועיין להלן בזוה"ק ויצא קנה," נקרא לבב

, ַמה ַוֲהָרגֹו ִּבְלָבבֹוֲאָבל ָּדִוד לֹא ָהָיה ָיכֹול ּבֹו, 

ְוִלִּבי ָחַלל  ](תהלים קט, כב)[מניין? שנאמר ַטֲעָמא 

  ְּבִקְרִּבי".

כי תכלית : "(זבחים קטז, א)וביאר ה"קרן אורה" 

, כי החפץ הוא מעלתו של אברהם אבינו ע"ה

ויותר ירצה לפניו לא יחפוץ ה' גם בכליון הרע, 

 (יחזקאל יח, לב), וגם ע"ז נאמר שלימות היפוכו לטוב

'ִּכי לֹא ֶאְחֹּפץ ְּבמֹות ַהֵּמת', כי אין חפצו ית' בכליון 

היינו היצה"ר סטרא דמיתא, כי אם בשובו  -המת 

  כו' וחיה גם הוא..".

", גילוי יחוד ה'הוא " –ועיקר התכלית בזה 

, וגם הרע היחיד שמתגלה שהקב"ה הוא השליט

  .)פרק ב 45(ועיין גליון משתעבד לו. 
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  מקורות שדוד שיעבד היצה"ר לקדושה

שהוא  - דוד המלךוקשה, שהרי מפורש לענין 

(זוה"ק ויצא , וכמו שאמרו היצר הרע לטובהפך את 

  :קנה, ב)

אֹוֶדה ה' ְּבָכל  (תהלים קיא)"ַרִּבי ִׁשְמעֹון ָּפַתח ְוָאַמר, 

ֵלב' ? 'ְּבָכל ֵלָבב'ֵלָבב ְּבסֹוד ְיָׁשִרים ְוֵעָדה. 'ְּבָכל 

["שהיצר הטוב נקרא "לב", ויצה״ר ָהָיה ָצִריD ִלְהיֹות! 

  .](רמ"ד וואלי ישעיהו עמ' תקיד)". לבבנקרא "

ְּבסֹוד ֶעְליֹון ֶׁשל ַהֵּׁשם ַהָּקדֹוׁש ָרָצה ָּדִוד ֶאָּלא 

 -ְּבָכל ֵלָבב ְלהֹודֹות ַלָּקדֹוׁש ָּברּוD הּוא. אֹוֶדה ה' 

  ". ְּבֵיֶצר טֹוב ּוְבֵיֶצר ַרע

ואהבת ציין לברכות נד, א: " - צוצי זוהר" שם וב"ני

  ".ביצר טוב וביצר הרע - את ה"א בשני יצריך 

"דדוד  יא) -(מלכים א וכתב ב"חומת אנך" להחיד"א 

. ואמרו רז"ל ולבי חלל בקרביהמלך ע"ה אמר 

  ". עכ"ל. שעשה היצה"ר טוב
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ֱא/ִהים  מושרש ב"ַוַּיְבֵּדל –"ְוִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי" 

  ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחֶׁש1"

  : א) (תיקוני זוהר חדש, ח"ב, עז,וי"ל, שהנה אמרו חז"ל 

ָצִריך ַלַעשֹות ּבֹו  –"ְוָהִאיָלן ֶׁשל ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע 

 (בראשית א, ד)ֵּפירּוד ֵּבין טֹוב ָלָרע, ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב 

", ְוָצִריD ַהֹחֶׁש1 ַוַּיְבֵּדל ֱא/ִהים ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין"

ִלְהיֹות ָהָאָדם ְּבלֹא ֵיֶצר, ַלַעשֹות ִקיצּוץ ּבֹו, 

ֶׁשָקַצץ לֹו ִמֶמנּו ַוַהָרגֹו ְּבִגיְרָסתֹו, ֶזהּו ְּכדּוְגַמת ָדִוד 

  ".ְוִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי" (תהלים קט, כב)ֶׁשָּכתּוב 

ביאור הדברים: הדרך שדוד הרג את היצר הרע, הוא 

הפסוק , וכמו יד אותו מן הקדושהשהפרע"י 

ַוַּיְבֵּדל ֱא/ִהים " (בראשית א, ד) שהזוה"ק הביא על זה

", וביאר ה"אור החיים" ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחֶׁש1

  :(בראשית א,א)

יניקתה  -"והנה ידוע, כי הקליפה, חיותה היא 

, וזולת זה אין לה חיות, ולכן אז מהקדושה דוקא

ונשאר בהבדילו ה' את האור שהיא הקדושה, 

 - הרע מובדל, ואין לו מקום חיות לינק ממנו 

ואת רוח  (זכריה י"ג). וזה הוא אומרו ממילא יבטל

הטומאה אעביר מן הארץ, כי ידמה לקציצת האילן 

אשר יונק ממנו, שיבש  - ממקום יניקתו ושורשו 

ולא ישאר כי אם האור הטוב". ולא יצלח עוד, 
"ל" ג; "גנזי רמחוואלי דברים, משנה למלך, עמוד של(ועיין רמ"ד 

  .ח ואילך)עמוד ק

ובדרך הזו דוד הרגו ליצר הרע: שהבדיל את הרע 

  עד שנתבטל. -מן האור 
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  בתחילה "ַוַּיְבֵּדל ֱא/ִהים ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחֶׁש1" 

  ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד"ַאַחר ָּכ1 "ַוְיִהי 

ַוַּיְבֵּדל ֱא/ִהים ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין והנה מצינו שגם ה"

את הרע לגמרי, אלא  לבטלהוא לא בכדי  –" ַהֹחֶׁש1

ומרידתו שתיכנע גאוותו עד להחלישו, רק כדי 

, יחזור ויחבר אותםלהשתעבד לטוב, ואז הקב"ה 

  והרע ישתעבד לטוב.

 : בראשית לב, א) (זוה"קוכמו שאמרו 

ַוַּיְבֵּדל ֱא/ִהים ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחֶׁש1... ַאַחר ָּכ1 "

, ֶׁשָּכתּוב ַוְיִהי ֶעֶרב ִחֵּבר אֹוָתם ְּכֶאָחד ְוָהיּו ֶאָחד

 ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד. ֶׁשַּלְיָלה ָויֹום ִנְקָרִאים ֶאָחד". 

  : (שם מו, א)ואמרו 

ִמַּצד  -"ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד. ַוְיִהי ֶעֶרב 

ּוִמּתֹו1 ֶׁשֵהם ִמַּצד ָהאֹור.  - ַהֹחֶׁשD. ַוְיִהי ֹבֶקר 

ֵאין ... ֶׁשֲהֵרי ִמְׁשַּתְּתִפים ְּכֶאָחד, ָּכתּוב יֹום ֶאָחד

יֹום ְּבִלי ַלְיָלה ְוֵאין ַלְיָלה ְּבִלי יֹום, ְולֹא ְצִריִכים 

א. הובא ל 'עמ (ועיין "אדיר במרום" לרמח"ל". ֵרדְלִהּפָ 

  .)ב"מעניני הפרשה"
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שהרג ממנו את "כח המרידה  –ְוִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי" 

  בקדושה"

המושרש  –" ְוִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּביוממילא גם מש"כ "

אין  - " ֱא/ִהים ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחֶׁש1 ַוַּיְבֵּדלב"

הכוונה שדוד ביטל את היצה"ר לגמרי, אלא רק 

כדי שאח"כ  -  את חלק הגאוה והמרידה שלוביטל 

  וישתעבד לו. ויתחבר לטובהוא יחזור 

א. עצם לדוגמא: "יצר התאוה", יש בו שני חלקים: 

, ולא מוכנה התאוה. ב. שהתאוה גם מתגאה

  ני הטוב הדורש ממנה להשתעבד לו.להתכופף מפ

, שה"תאוה" לא החלק השניודוד הרג רק את 

הוא  החלק הראשוןתתגאה ותמרוד, אמנם את 

השאיר, ושיעבד את התאוה בשביל שמחת התורה, 

  : )תולדות קמ, ב(וכמו שאמרו בזוהר הקדוש 

 ְּכִמְטָראלעולם  (של עריות)"אצטריך יצר הרע 

וותא דשמעתא דאלמלא יצר הרע חדלעולם, 
  ". לא ליהוי

  : ס"ח: ד"ה "רזא הוא")על הזוה"ק פרשת יתרו (וכתב הגר"א 

"והנה בכלל הבריאה יש לכאורה רע מה, אבל 

ע"כ גם הוא טוב... וזהו  - כיון שאומר "מאוד" 

וכו', וכן טוב  ](ברכות נ"ד.) [בשני יצריך"בכל לבבך" 

והוא בצדיקים ורע יחד, ולכן הם באדם יחד, 
לא לבד בשביל קיבול יותר טוב ומועיל לאדם, 

אלא "שמחה של , [ע"י שמתגבר עליו ומנצחו]שכר 

 –[שמשתמש בשמחת היצה"ר מצוה וחדוא דאוריתא" 

 ."בשביל חדוה דאורייתא]
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  "שיש בידי לכופו -"יצה"ר כמת בקרבי 

ְוִלִּבי , שמש"כ "(ברכות סא, ב) וכן רואים מפירש"י

הכוונה ששיעבד אותו לטוב, ולא  –" ָחַלל ְּבִקְרִּבי

  שהרגו לגמרי.

ולבי חלל בקרבי. יצר הרע הרי הוא פירש"י: "ש

". והיינו שהרג כמת בקרבי, שיש בידי לכופו

יש בטוב", ומעתה "כח המרידה ממנו רק את "

  .בידי לכופו"

אברהם אבינו השאיר גם את החלק ומאידך 

מורדת, ו שהתאוה מתגאהגם את החלק  - השני

  וגם את זה הוא שעבד לטוב.
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  לאהבת ה' מכניס היצה"ר – אברהם מידת החסד

  דן ומכרית היצה"ר –יצחק מידת הדין 

שורש החילוק בין אברהם לדוד, הוא, שהנה ו
, שאברהם עבד את הקב"ה במידת החסדידוע 

ולכן "עבודת ה'" של אברהם היתה "כולה אהבה" 
שגם היצר הרע יכנס לתוך האהבה, וירצה  - 

  להשתעבד לטוב.

, יצחק עבד את הקב"ה במידת הדיןומאידך 
שעניינו הכרתת הרשעים וכח הרע שבעולם, ולכן 

וכמו  מת היצה"ר לגמרי, –שאצל יצחק מצינו 
שהקב"ה ייחד שמו על  (פירש"י בראשית כח, יג)שאחז"ל 

והרי הוא יצחק "לפי שכהו עיניו וכלוא היה בבית, 
שלא היה אצלו שום  -". כמת, ויצר הרע פסק ממנו

  תאות היצה"ר.

ממוזג  –המידה הממוצעת אמנם אצל יעקב יש את 
, והיינו, שיעקב ביטל את חלק "הגאוה מזה ומזה

והמרידה" של היצה"ר, ואח"כ שיעבד את חלק 
[כך מבואר עפ"י זוה"ק "התאוה" שביצה"ר לקדושה. 

  .](בראשית, ח"ב, עמוד תקנ"ה)ו"באר משה"  ב)- (קמאתולדות 

כך מצינו בדוד המלך,  - וכמו שמצינו ביעקב אבינו 
הלך בדרך הממוצעת וממוזגת מזה ומזה  שגם הוא

[כי יעקב ב"תפארת", ודוד ב"מלכות", ושניהם בקו הממוצע, 

  .חסד ודין] -כלולים משני הצדדים 

"מעניני ב כלול - תמצית הענינים של "נבואות ה'" 
  .הקדמה א'" –הפרשה 

  אל הקדושה –אברהם שעבד את "כח המרידה בקדושה" 

נתבאר, שאברהם השאיר גם את חלק "המרידה בקדושה" של היצה"ר, 
  ושיעבד אותו אל הקדושה. 

יכול להיהפך בעצמו לקדושה,  –המרידה" נגד הקדושה  ואמנם צ"ב איך "כח
  הרי זה תרתי דסתרי?

, וכמו שאמרו חז"ל על שרו שהרע מתחפש לטובויתכן שזה משמש למקרה 
"דבר  12(חולין צא,א. ועיין גליון " כתלמיד חכם נדמה לו" -של עשיו 

שבאו לבטל את מצוות "כיבוש ארץ  -, וכגון מה שעשו המרגלים העורך")

(קהלת שראל" בטענות של "הצטדקות", מן הסוג של "ַאל ְּתִהי ַצִּדיק ַהְרֵּבה" י

(וכמו שנתבאר בגליון ברוחניות"  - , ואמרו "ארץ אוכלת יושביה היא ז, טז)

כדי להגיע ל"ַאל ִּתְרַׁשע ַהְרֵּבה.. ָלָּמה  – שם מהגרי"ח זוננפלד זיע"א) 12

כפי שנתקיים בהם "ַוָּיֻמתּו ָהֲאָנִׁשים מֹוִצֵאי ו – (שם פסוק יז)ָתמּות ְּבלֹא ִעֶּת7" 

  .(במדבר יד, לז)ִדַּבת ָהָאֶרץ ָרָעה ַּבַּמֵּגָפה ִלְפֵני ה'" 

ועדמש"כ הנצי"ב באגרת לקהילת איהומען ורבה ר' צבי הירש, מיום ח' 
וידע נא כי יש אנשים : ")76("המליץ", תר"ן, גיליון תשרי תרמ"ט 

וברוך חכם הרזים ית' שלא השוה  מצוה זו. מתחכמים לתפוש עלילות על
וגם מה לנו לחוש להמתנגדים על מצוה זו? דעות בני האדם זל"ז. אמנם 

אותם המתנגדים אם כי נאמין שכונתם לשם שמים ועליהם כתוב "ועמך כלם 
בכ"ז מה להם למחות באחרים ולא יחושו אולי יהי' בכלל צדיקים" וגו', 

, שהוא מדברים שמעכבים את התשובה המונע את הרבים מלעשות מצוה
  ".רי"ף מ' רה"ש ורמב"ם ה' תשובה..כמבואר ב

ואז צריכים להשתמש עם כח המרידה בטוב, שכח זה מסייע למרוד 

  .האמיתיתכדי לעשות את הקדושה  - [מצד הסט"א] המדומהב"קדושה" 

 

  נבואות ה' לאחרית הימים
  "ְוַָתִּתי ָלֶהם ֵלב ֶאָחד"



  ֱאֶמת ַמה ֶּנְהָּדר ָהָיה ֹּכֵהן ָּגדֹול
ְּבֵצאתֹו ִמֵּבית ָקְדֵׁשי ַהָּקָדִׁשים 

  ְּבָׁשלֹום ְּבִלי ֶפַגע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 -ַעל רֹאׁש ֶּדֶר#  ְּכַמְלָא# ַהִּנָּצב
 ַמְרֵאה ֹכֵהן

  מדברי רבותינו  
זצוקללה"ה רבינו בעל "אילת השחר"מרן ראש הישיבה 

 לענין שמצוה לכבשם –התורה כתבה גבולות הארץ 
"צו את בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם באים אל ארץ כנען זאת הארץ 

  גבולתיה. (במדבר לד, ב).אשר תפול לכם בנחלה ארץ כנען ל
פירש"י: "לפי שהרבה מצות נוהגות בארץ ואין נוהגות בחוצה לארץ, הוצרך 

צרני גבולי רוחותיה סביב, לומר לך מן הגבולים הללו ולפנים המצות לכתוב מ
  נוהגות".

אין נוהג בהם המצות האלו,  - צ"ב הרי גם במקומות שלא כבשו 
  ובמקומות שכבשו נוהגות המצות האלו לאו דוקא בגבולות אלו. 

) מקשה על וסרמן בקובץ הערות (יבמות סי' סב סק"גהגר"א ו
רש"י, ממ"נ, דקודם כיבוש וחילוק לא נהגו תרו"מ גם בארץ, 
ולאחר כיבוש וחילוק הא כתיב כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם 

  בו לכם יהי' אפי' בחו"ל. 
דבתוך הגבולים ר לומר דנפק"מ, ואילולי דברי רש"י הי' אפש

לגבולים ליכא מצוה לכבושמצוה לכבוש, וחוץ 
 ]1[

.   
���  

 גם גויים שאינם מז' עממים –צריך לגרש מארץ ישראל 
  .(במדבר לג, נב) והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם.

  פירש"י "והורשתם. וגרשתם".
צ"ב הרי יש ציווי לא תחי' כל נשמה, וצריך להורגם ולא רק 

   לגרשם, ועי' אוה"ח.
[וז"ל ה"אור החיים" "והורשתם וגו'. והגם שאמר הכתוב בז' עממין (דברים כ) לא 

ולזה דקדק לומר תחיה כל נשמה, כאן מדבר הכתוב חוץ מז' עממין הנמצאין שם, 
   את כל יושבי הארץ לומר אפילו שאינם מז' עממין.

  מהם בארץ].או אפשר שחוזר על אומה שאין כח בהם להורגם שישתדלו להורישם ולא יניחו 
�  

  (דברים לג, כז). ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד
היינו שהזכירם את מצות "לא תחיה כל נשמה",  - מש"כ "ויאמר השמד" 

  שמיד את הז' אומות מא"י.דצריכים לה
 ויאמר השמדגרש מפניך. כל אויבך  - ויגרש מפניך אויבזה לשונו: "וכן ביאר הרא"ש שם, ו[א.ה. 

ויאמר אליך השמד אויב שלך, כמו שצוה גבי עמלק שצוה להשמידו שנאמר תמחה את זכר  -
  עמלק, וכן בכנענים לא תחיה כל נשמה". עכ"ל.

*  
ויאמר והנה קשה על דרך מה שהקשה ה"אילת השחר" (במדבר לג, נב), דמאחר שכתוב "

  ", שהרי המצוה היתה להשמידם ולא רק לגרשם.ויגרש מפניך אויבלמה אמר " –" השמד
". כלומר, ויאמר השמדע"י " -? "ויגרש מפניך אויב"ואולי היה מקום לומר, דהכי קאמר: איך 

הם יחזרו להילחם ולקחת  -שההשמדה שבכאן היא בתור אמצעי לגירושם, שאם לא יהרגם 
  את ארץ ישראל.

הוא מצד מחיית עמלק  - ֵמד" "ַוּיֹאֶמר ַהׁששחר" כאן, שמש"כ אמנם לפירוש הרא"ש וה"אילת ה
למה צריך להוסיף את  –והריגת ז' עממין, חוזרת הקושיא הנ"ל, דמאחר שהענין הוא להרגם 

  , ויגרש מפניך אויב" -ענין ה"גירוש 
שאותם שאינם מז' ויש לבאר עפי"ד האור החיים הנ"ל, שגם הפסוק הנ"ל מתחלק באותו אופן: 

, שאע"פ שאין צריך להורגם, מ"מ צריך לגרשם מארץ "אויב מפניך ויגרש"עליהם נאמר  –עממין 
  ישראל.

  .]"ויאמר השמדעליהם נאמר " –ואותם שהם מז' עממין 
���  

  לשלוט על ארץ ישראל הקדושה -חשקת הגויים הטמאים 
לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר  ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמר

  (בראשית טו, יח). מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת.
  פרש"י, לפי שהוא דבוק באר"י קוראהו גדול. (וכן בשו"ע או"ח רכח).

                                                           
גבול נחלתם שהם חייבים להוריש משם וכן ביאר רבינו בחיי (לד, ג): "והנה בכאן יפרש להם  1

  ". האויבים
זאת , שהרי הכתוב מפרש שהציווי על גבולות הארץ הוא לענין "וכן מפורש בפשטיה דקרא

ויצו משה את בני ישראל לאמר זאת יג) " ", וכן בהמשך (לד,בנחלה הארץ אשר תפול לכם
  ".את הארץוהתנחלתם " ", דהיינו כיבוש ארץ ישראל, וכמש"כ (לג, נד)תתנחלו אותההארץ אשר 

ה"אילת השחר" לעיל בסמוך, וזה לשונו: "צו את בנ"י ואמרת אלהם  וי"ל בדעת רש"י, עפימש"כ
וגו'. צ"ב הכפילות, ועוד דרש"י בר"פ צו (ו' ב') מביא מר"ש, שכתוב "צו" במקום שיש חסרון כיס. 

דלפרש"י שזה נ"מ לענין מצוות וכאן צ"ב למה כתוב צו, דהא אין חסרון כיס בדבר. והעירו 
  ". עכ"ל.סרון כיס שיש כאןהתלויות בארץ, י"ל דהיינו ח

הוא מצד  -ועפי"ז יתכן שזה ביאור דברי רש"י כאן, דביאור הלשון "צו" שיש  בו חסרון כיס 
  הנפק"מ לענין תרו"מ.

  ומ"מ בודאי שרש"י מסכים שפשטיה דקרא מדבר לענין כיבוש, כמפורש בתורה.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

והעכו"ם חושקים את ארץ ישראל, כיון דכשיש קדושה, לעומת זה יש כח 
  ]2[ראשית טו, יח).. ("אילת השחר" בטומאה

���  
  לשבח ארץ ישראל –טעם הבאת ביכורים 

   .(דברים כו, ב)ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך. 
ולא כל ראשית, שאין כל הפירות חייבין בבכורים אלא  - פרש"י "מראשית 

שבעת המינין בלבד. נאמר כאן ארץ, ונאמר להלן (לעיל ח, ח) 
ארץ חטה ושעורה וגו', מה להלן משבעת המינים שנשתבחה בהם 

  . אף כאן שבח ארץ ישראל שהן שבעה מיניןארץ ישראל, 
שהם ז' מינים, ולא כתב: אף כאן ז' מינים.  "שבח" א"י,לשון רש"י: 

[כדי  -  משמע שלמד שזהו הטעם שמביאים ביכורים מאלו המינים
  .]3[לשבח את ארץ ישראל]"

���  
  אינה תלויה במתן תורה –קדושת ארץ ישראל 

ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה מקץ עשר 
ותתן אותה לאברם אשּה לו שנים לשבת אברם בארץ כנען 

  . (בראשית טז, ג)לאשה
דהי' פירש"י דילפינן שאין ישיבת חו"ל עולה מן המנין. ומשמע 

חשיבות לא"י גם לפני מתן תורה, ולפני שבנ"י נכנסו לשם
]4[

. 

���  
  אינם בדרגת ירושלים –גם מקומות אחרים ששורה בהם השכינה 

ה' ישכון לבטח עליו חופף עליו כל היום ובין  דלבנימין אמר ידי
  . (דברים לג, יב).כתפיו שכן

פירש"י: "כל היום. לעולם, משנבחרה ירושלים לא שרתה שכינה במקום 
  אחר".

) איתא: 'עשר גליות גלתה שכינה', וא"כ השכינה והנה בראש השנה (לא, א
  מקום אחר גם לאחר שנבחרה ירושלים. שרתה ב

  .שרתה שם שכינה כמדרגת השראת השכינה ששרתה בירושליםלפי שלא וי"ל 

                                                           
נו מרצונם של בד"ה "הקב"ה שומר עלי –הגר"י אדלשטיין"  –"מדברי רבותינו  39עיין גליון  2

  .הגויים לשלוט בא"י"

  "מעניני הפרשה" שההודאה במקרא ביכורים היא על הארץ. 4 עיין מש"כ בגליון 3
שמצוות בכורים מהווה תיקון  - על הפסוק 'והימים ימי בכורי ענבים' ובשם האריז"ל הובא 

לחטא המרגלים, הללו המאיסו את הארץ, ואילו מצוות בכורים ניתנה משום חיבת הארץ, ועל כן 
  .היא נוהגת רק בשבעה מיני הפירות שבהם נשתבחה ארץ ישראל

 תאנה"אדם יורד בתוך שדהו, ורואה  את המשנה ה זצוק"לבועפי"ז ביאר הגאון רבי מנחם זמ
 -שבכר, קשרו בגמי ואומר הרי אלו בכורים" (בכורים פ"ג מ"א)  רמון שבכר, אשכולשבכרה, 

תם ואשכול תאנה ורימון, אשר הביאו אומוזכרים כאן רק שלושה משבעת המינים, והם: 
ויבואו עד נחל אשכל ויכרתו משם זמורה (במדבר יג, כג) ". כמו שנאמר מרגלים מארץ ישראל

  .)" שםמעינה של תורההובא בספר "" (".התאניםומן הרמונים אחד ... ומן ואשכול ענבים 

  וכ"כ מוה"ר שלמה אלקבץ זיע"א בעל ה"לכה דודי": 4
ב"תשובה מהמחבר למהאר"י קארו בפי' מאמר א' מהזוהר", ושם   - א  "ברית הלוי" (דף מא,

  בד"ה היסוד השלישי): 
רבים חשבו כי מעלת ארץ ישראל הלא היא בהיות עם בני ישראל בתוכה,  - "היסוד השלישי. 

ני למה שחשבו כי ענינה אינו אלא רק מפני שמירת בושתעדר מעלתה בהעדרם. ונמשך זה להם 
. אבל וזה טעות בידם, לא שתהיה שמירת המצוות בתוכה נמשכת למעלתה. ישראל המצוות בה

, כי היא היתה הנקודה הראשונה בבריאה... כי שלימות ארץ ישראל הוא בעצמותה ממשדע, 
   וכעניין אבן השתיה.

קקו עד שנשתווכן ביאר החבר (רבי יהודה הלוי) לכוזר (מאמר שני סעיף כג) משלמות הארץ, 
... והארץ קדושתה אליה האבות בעת היותה מלאה גלולים, וזו הוראה רבה כי שלמותה בעצמותה

  עכ"ל. ר הארצות אבל דבר אלוקי יש בה".בעצמותה, איננה כשא
"..שירושלים הוא שער השמים מימות עולם אפי' וכ"כ בשו"ת חתם סופר (יו"ד סימן רל"ד): 

הפריזי אז בארץ, ולא זזה ולא תזוז שכינה מכותל מערבי כשהי' היבוסי יושב ירושלים והכנעני ו
  אפילו בחורבנה. 

קדושת שניהם [ארץ ישראל וירושלים] קדושת עולמים מימות ..היוצא מדברינו דעכ"פ לכ"ע 
וגם הרמב"ם דלא מנה למצות עשה עולם עד סוף כל ימות עולם, לא נשתנה ולא ישתנה.. 

מ"מ מודה ביתר שאת בקדושה בזמן הזה.. כי לא ישיבת א"י כמו שחשב הרמב"ן במניין המצות, 
  עכ"ל החתם סופר. נפחתה קדושתה ולא תלי' כלל בקיום מצות אלא הארץ עצמה קדושה.

 -ו רזא ד׳׳אין" שיש השראתו של אריך אנפין (כתר) דאיהח): "..וכ"כ רמ"ד וואלי (במדבר עמ' קי
(הכנענים שישבו בתחילה בארץ ישראל) שאינם  על זאת הארץ, אפילו כשיושבין בה החצונים

... וזהו שכתוב: "היש בה עץ אם אין". כל שכן בהכנס בה בית ישראלראויים לה כלל ועיקר, 
י שכבר פירש בספר הזהר, היש בה.. השראתו של אריך אנפין (כתר) שנקרא ׳׳אין״.. כי בודא

  חביבה והנחמדת מכל ההשראות".אותה ההשראה העליונה היא ה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 תמצית הענינים [מעניני הפרשה]

  קושיא:

  והכרתה. מילה מלשון –ַהּגֹוִים"  ְמלֹא כתוב "ְוַזְרעֹו ִיְהֶיה

 שיהיו קיימים ומשועבדיםומשמע,  – ְּבַעְמַמָיא"ָׁשְלִטין  רגם "ּוְבנֹוִהי ְיהֹוןומאידך אונקלוס ת
  לישראל.

  הקדמה א:

כגון  –הנה ביצה"ר יש שני חלקים: * א. "גאוה ומרידה" שלא ליכנע לקדושה. * ב. תכונת היצה"ר 
  "תאוה".

  יצה"ר:באופן המלחמה ב -האבות הקדושים  ובזה היה חילוק בין

  קיים את שני החלקים ושיעבדם לאהבת ה'. –אברהם אבינו מידת החסד 

  דן והרג את שני החלקים שביצה"ר לחלוטין. – מידת הדין יצחק

הרגו ה"גאוה" שביצה"ר * ואז הם שעבדו את ה"תאוה" שביצה"ר  – יעקב ודוד, מיזוג החסד והדין
  לאהבת ה'.

  הקדמה ב:

  מקבילים ליצה"ר. -והאומות  מקבילה ליעקב ודוד. - ארץ ישראל

  נלחמו ביצה"ר. שיעקב ודודכמו  –נלחמת באומות  "יאוממילא: 

שמגרשים האומות מא"י * כדי שלא יינקו  –" 0ִהים ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחֶׁש+-ַוַּיְבֵּדל אֱ שבתחילה "
  שהם נחלשים ונכנעים. –" ֻאְמָלָלהמאורה * ואז: "ְוַרַּבת ָּבִנים 

"ּוָבנּו  ש"לקדושה * וכמומשתעבדים  מתקרבים* שהם  ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתְּתִפים ְּכֶאָחד" -יֹום ֶאָחד ואח"כ "
  ְבֵני ֵנָכר ֹחֹמַתִי, ּוַמְלֵכיֶהם ְיָׁשְרתּוֶנ,".

  תשובה לקושיא שהובאה בתחילה:

  ומעתה מתיישבת הקושיא שהקשינו בתחילה:

  שנחלשים ונכנעים. –" ֻאְמָלָלההוא מלשון "ְוַרַּבת ָּבִנים  –ַהּגֹוִים"  ְמלֹא שמש"כ "ְוַזְרעֹו ִיְהֶיה

הוא שיכנעו  –של החלשתם התכלית  כי ְּבַעְמַמָיא" *ָׁשְלִטין  אונקלוס תירגם "ּוְבנֹוִהי ְיהֹוןומאידך 
 אל הקדושה וישתעבדו

 




