
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 תשע"ח שבט – 49נחלת ה' גליון 

 
ה  ה טֹובָּ ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמדָּ

ִציתָּ ְוִהְנַחְלתָּ  ה ֶשרָּ בָּ ּוְרחָּ
 ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹול ִמִפְריָּּה

ּה  ְוִלְשּבֹוַע ִמּטּובָּ

 
 
 
 
 

 

 

 

ִביא ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ַהַכְר  אָּ ּהוָּ  )ירמיהו ב, ז( ֶמל ֶלֱאֹכל ִפְריָּּה ְוטּובָּ



שי"ב חושים ישנם באדם כנגד י"ב חדשי  )משנה י (ספר יצירה פרק ההגר"א כותב 
סיפור יציאת מצרים, והגדת לבנך וכל המרבה וכו' ...  –השנה, "שיחה בניסן 

וכל העם רואים", וכך מבאר הגר"א על כל חודש וחודש. על חודש  –רִאיה בסיון 
לעיטה בשבט. בו אכלתי יערי עם דבשי, שבו ר"ה " שבט כותב הגר"א

"באתי לגני אחתי כלה אריתי מורי  (שיר השירים ה א)דהיינו שהפסוק ". לאילנות
עם בשמי אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני עם חלבי אכלו רעים שתו ושכרו 

מדבר על  -שתיה מתוך ידידות ואהבה ושמדבר על כל מיני אכילה  - ודים" ד
שבו "ראש השנה לאילנות", שבו הקב"ה  -החודש שבט, ובפרט ט"ו בשבט 

  משפיע את דשן האילנות.
  .בס"ד ונבאר קצת ענין זה

*  
לאמימר,  מין ואפיקורס][הגמרא בסנהדרין מספרת "אמר ליה ההוא אמגושא 

חציו העליון של הגוף  -[דאהורמיז"  –ז מפלגך לתתאי דהורמי –מפלגך ולעילא 
 שייך לסט"א] –שייך להקב"ה, וחציו התחתון שמשמש למאכלים  –המיוחד לתורה ותפילה 

  והשיב לו אמימר "אם כן היכי שביק הורמיז להורמין לעבורי מיא בארעיה?".
עמ' כה  –(ב"פירוש על כמה אגדות", במאמר "הורמין בר ליליתא" הגר"א ומבאר 

  : במהדורת הרב פלדמן)
(שמות ובין קדש הקדשים'  הקדש'והבדילה הפרכת לכם בין ענינו שנאמר "

שהוא חצר הכבד, שהוא מבדיל בין כלי  (בראשית לב, ב). ואמרו בזוהר ו, לג)כ
ובין כלי המאכל שהמה  -הקול שהוא קודש קדשים, מיוחד לתורה ולתפילה 

  ..."ג"כ קודש
מימר לאותו מין, לדבריך, כיצד נותן הפה שנמצא בחלק וזה הוא מה שענה א

"אלא שמע העליון של הגוף, המיוחד להקב"ה, לאכילה ושתיה לעבור דרכו, 
ששפע הקדושה של השי"ת יורד מינה שהכל קדש", גם האכילה והשתיה, כיון 

   ונכנס לתוך הדברים החומריים.
*  

, הסט"א בכל דבר חומרינתערבה הטומאה של אמנם לאחר חטא אדם הראשון, 
  מנו.את הקדושה מ וציאהעד שהיא מ

בסעודת מצוה, כגון "סעודת שבת", או  אבל כל זה בסעודת הרשות, אבל
 -  [וכן כשהאדם אוכל לשם שמים. עיין בבהגר"א להלן]"סעודה לכבוד סיום מצוה" 

"קודם חטא  כעין ,הסט"א מסתלקת מהאוכל, ואז הקדושה חוזרת ושורה באוכל
(קהלת הפסוק  את: (אוצרות רמח"ל, קהלת, עמ' רד)הרמח"ל  ו שמבאראדה"ר", וכמ

להים את -"לך אכל בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה הא ט, ז)
  מעשיך".

[א.ה. שהשמחה מדבקת הנפש " וגו' בשמחהלך אכל "ושמא תאמר איך אומר: "
גופניים, והסט"א , והלא אכילה ושתיה הם דברים חומריים ובאותו הדבר]

  נהנית מהם, והיה לו לאדם להתרחק מהם ולא להתקרב בהם.
בסעודת  ֹלִהים" וגו', כאן מדבר שלמה-לזה מתרץ ואומר: "ּכִי ְכָבר ָרָצה ָהאֱ 

הנעשה לכבוד איזה מעשה טוב, לכבוד התורה או לכבוד מצוה אחרת  מצוה
שכיון  ,]ואומרת לך אכול"דרך משל כמו שאמרו במדרש: "במוצאי יוה"כ בת קול יוצאת [

היא סעודה מצד הקדושה, ולא  -שהקדושה נתרצתה וקבלה אותו המעשה 
, וכמו שהיא סעודת שבת, כיון יש יראה שהס"א תיהנה מאותו הסעודה

שהיא סעודת מצוה יש לו לאדם להרבות בה, ולא יש יראה מן הס"א. ולכך 
  " וגו'. עיי"ש.בשמחהלך אכל אומר "

*  
כלי המאכל שהמה האיש, מה לי להתענג ב"סעודת מצוה" ב" ואם אמור יאמר

להתענג רק בתענוגים רוחניים ב"כלי הקול  הרי לכאורה יותר טוב – ג"כ קודש"
  . "קודש קדשים מיוחד לתורה ולתפילהשהוא 

אמנם ביאור הדברים הוא על פי מה שמלמדים אותנו רבותינו, שעיקר תכלית 
הבריאה היא להשרות את השכינה בעולם הזה, ולהדבק בה כאן. וכמ"ש הגר"א 

"כי עיקר עולם הבא הוא להשיב הנשמה למקורה לדבק  (שיר השירים א, ג)
כוונת כאשר היתה  –ובודאי יותר טוב מזה כשהשכינה דבוקה למטה בשכינה, 

  הבריאה כידוע".
תיקוני (וכמו בענין השכינה, כך הוא גם לגבי הנשמה בגוף, כמו שכותב הגר"א 

שכל ענין השכינה "...והכלל  . ד"ה "רוח ה' תניחהו")מדפי הגר"א זוהר ס, א
 ן הואכ –"כמו הנשמה בגוף  ולאידך גיסא: ".כן הוא הנשמה בגוף –בישראל 

 .ב ד"ה בג"ד נשמתא) נט, שם(. השכינה בעולם"

, ג)-(חלק א פרקים בומבאר את הענין באריכות הרמח"ל בספרו דרך ה' 
מכח השלימות שלה, ועל ידי זה היא  לזכך ולהשלים את הגוףשהנשמה צריכה 

וכיון שהיא שגם השי"ת משלים את זולתו מכח שלימותו,  –מתדמית לבוראה 
. ואמנם ה מתדבק בדומה, כי הדומהיא ראויה להידבק בו - מתדמית לבוראה 

לאחר חטא אדם הראשון, א"א לזכך את הגוף כראוי אלא לאחר תחיית המתים, 
  .המזוכך על ידה, את שכרם ביחד , והגוףיקבלו הנשמהאבל לאחר התחיה 

*  
ישנו תנאי  [שעי"ז הנשמה יכולה לזכך אותו]ואמנם בכדי לחבר את הנשמה והגוף 

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

  .41 – 1.  ניתן לקנות חוברת גליונות 835קוד  037630585ניתן לתרום בעמדות נדרים פלוס או בנדרים פון טל' 
 ***יחי' לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טוביםיזכו הוריו ש -  דוד שליט"א "רבן הרני"ו יב להצלחת הרך הנימול אהרן יהודה ל***

                                                                  

  

  א דיומאמענינ
  ט"ו בשבט

  מדבק בשכינה, ומביא לגילוי היחוד –עונג פירות א"י 

  של ארץ ישראל –"ושבענו מטובה"  –פרק א 

" שנמנו בתחילת מסכת ראש השנה, איננו מציינים אלא את אחד ארבעה ראשי שניםמתוך כל ה"
   ראש השנה לאילנות. - ואת ט"ו בשבט ", ְּתִחַּלת ַמֲעֶׂשי�"יֹום  -בתשרי 

  ונבא לעיין בענין זה: גודל החשיבות של "פירות ארץ ישראל".והדבר מלמדנו על 
�  

/ֵהינּו ֶאת -ָּבֵר- ָעֵלינּו ה' אֱ אנשי כנסת הגדולה תיקנו לנו בברכה תשיעית מתפילת שמונה עשרה: "
  ...ִמּטּוָבּהְוַׂשְּבֵענּו  ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה, ...ַהָּׁשָנה ַהּזֹאת

  בפירוש "עיון תפילה": (דף קסו, ב)בסידור "אוצר התפילות" כתב ו

ארץ , וקאי על 'מטובהושבענו ' –הגר"א בשו"ע או"ח סוף סי' רמ"א כתב: "בברכת השנים "
  . הגר"א) עכ"ל(, ולא מטובך" ישראל

בה ורחבה ועל ארץ חמדה טו.." :כן אנו אומרים בברכה מעין שלששהרי ונראה שכן העיקר, 
, מטוב ארץ ישראלדהיינו  - (ברכות מד, א) "ולשבוע מטובהשהנחלת לאבותינו לאכול מפריה 

   ."יאדמת אשהיא  -" ותן ברכה  על פני האדמה" – מטובה של האדמה הנזכרתוכמו כן כאן 
ְוַאֶּתם ָהֵרי ' ח), יחזקאל לו(, דכתיב ברכת השנים[א.ה. עיין מגילה יז, ב: "ומה ראו לומר קיבוץ גליות לאחר 

 ִיְׂשָרֵאל ַעְנְּפֶכם ִּתֵּתנּו ּוֶפְרְיֶכם ִּתְׂשאּו ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵקְרבּו ָלבֹוא". 

  .]"ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל" היא –" המוזכרת בברכת השנים האדמה"ומבואר ש

התם בודאי  -  .א) ,כטברכות (" ַאְרֶצ'ְוַדְּׁשֵננּו ִּבְנאֹות " :ובקיצור מן הברכה הזאת בתפילת הביננו

  ".ארץ ישראלקאי על 
והג"ר אהרן קוטלר זצ"ל  ("חזון יחזקאל" תנ"ך ותפילה, עמוד שסג)הג"ר יחזקאל אברמסקי [א.ה. וכן הוכיחו 

  .]("משנת רבי אהרן" עה"ת, פרשת עקב, יא, יב. ד"ה ארץ אשר ה"א דורש אותה)
�  

  מצוהאכילת  –אכילת פירות א"י 

 ֶּפן ֶאְׂשַּבע. ַהְטִריֵפִני ֶלֶחם ֻחִּקי ,ֵראׁש ָוֹעֶׁשר ַאל ִּתֶּתן ִליאמר: "המלך והנה קשה, שהרי שלמה 
משביעה . וכאן אנשי כנסת הגדולה עושים כזה עסק גדול )ח, משלי ל(ה'.." ְוִכַחְׁשִּתי ְוָאַמְרִּתי ִמי 

ְוַדְּׁשֵננּו " -" ַׂשְּבֵענּו ִמּטּוָבּהוְ , ומתקנים להתפלל "והתדשנות מטוב פירותיה של ארץ ישראל
  ". ִּבְנאֹות ַאְרֶצ�

שישבעו ויתענגו  -אכילת מצוה"שאכילת "פירות ארץ ישראל" היא "מכאן אנו רואים 
"מעניני  42גליון  ראהו ;זת '(רמ"ד וואלי ירמיהו עמהיא בחינת שבת ממש"  "י["א , כמו "עונג שבת"מטובה

  . ])הפרשה"

כי סופי תיבות אותיות "שבת",  –"ארץ זבת' חלב' ודבש'  :(סוף מסכת חולין)החתם סופר  וכמש"כ

  ].)(ראה מסגרת "בכל מאכליה קדושה כמו סעודת שבת

"ִּכי  ה) (ישעיהו סב, וכמש"כ –על ארץ ישראל להתענג פסוק מפורש שבו מבואר שמצוה  נוכן ישאו

 ההנאהבניך. שיכוונו אל  יבעלוךומבאר האלשיך הקדוש: " –ִיְבַעל ָּבחּור ְּבתּוָלה ִיְבָעלּו- ָּבָנִי-" 
ר הגר"א. הושע וביאהוא עפ"י (וכן הבאה להם ממך כי רבה היא, כמפורסם בדברי הנביאים וברז"ל". 

מזיו השכינה הבוקע דרך  הנאה רוחניתמא"י, הן מצוה על ההנאה  נאמרה כאן :. כלומר)יח ב,

והן  .(רמ"ד וואלי, בראשית, ח"ב, עמוד תכא) הארץ הנבחרת איהי גופא דשכינתא ממש"שהרי "א"י, 

  מהפירות שהארץ מוציאה. הנאה גשמית
���  

  לקיים מצות עונג פירותיה –תכלית "כיבוש ארץ ישראל" 

ְוִהְנַחְלָּת ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶׁשָרִציָת "..: אנחנו אומרים מעין שלש תבברכויתירה מכך, 
  . "ֶלֱאכֹול ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂשּבֹוַע ִמּטּוָבּה [בכדי] –ַלֲאבֹוֵתינּו 

התכלית  שהיא היא "אכילת מצוה", אלא אף זו, -שלא זו בלבד ש"אכילת פירות א"י"  ומשמע,
  .העיקרית שלמענה הקב"ה נתן לנו את ארץ ישראל

  ".ֶלֱאֹכל ִּפְרָיּה ְוטּוָבּה [בכדי] – ֶאל ֶאֶרץ ַהַּכְרֶמלָוָאִביא ֶאְתֶכם : "ז) (ירמיהו ב,בנביא  פורשוכן מ

ב] לאכול פריה לשבוע מטוב הגשמי,  א] :שני דבריםתכלית ההבאה  וביאר המלבי"ם: "והיתה
  היא ארץ מוכנת להשיג בה הטוב האמתי והאושר הנפשי". לאכול טובה, באשר

  ".ֶלֱאֹכל ֶאת ִּפְרָיּה ְוֶאת טּוָבּה [בכדי] –ַלֲאֹבֵתינּו  ְוָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתָּתה" (ט, לו)וכן בנחמיה 

נתן לנו  [= לחינם]וכי למגן : "..(סוף חידושי חולין מהדו"ק. הובא במסגרת)וכן מבואר בלשון החת"ס 

  ". !אלא שנאכל ונשבע מטובה ?טובה ארץ חמדה
�  

  שעושה פירות – ""ַוַּיְרא ֶאת ָהָאֶרץ ִּכי ָנֵעָמה

  עול כיבוש ארץ ישראל –" ַוֵּיט ִׁשְכמֹו ִלְסֹּבל"

  :בראשית מט, טו. ותרגום אונקלוס)(יששכר בברכה שבירך יעקב אבינו את וכן רואים 

וית ארעא ארי מעבדא וחזא חולקא ארי טב,  – ""ַוַּיְרא ְמנָֻחה ִּכי טֹוב ְוֶאת ָהָאֶרץ ִּכי ָנֵעָמה

 מענינא דיומא
  של ארץ ישראל –"ושבענו מטובה"  פרק א:

  בארץ ישראל דבקות נפשית פרק ב:
שהקב"ה  –תכלית דביקות ישראל בארץ ישראל " פרק ג:

 בה ויתגדל כבודו יתדבק

  דבר העורך
  חיבור הנשמה והגוף ע"י פירות ארץ ישראל 

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

  

 

 שבט תשע"ח 49גליון  –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 



  .פירין

שכמו  ויט" (צח, יב)[ובבראשית רבה . ויכביש מחוזי עממיא וישיצי ית דיריהון – "ַוֵּיט ִׁשְכמֹו ִלְסֹּבל"

  ."]לסבול, עולה של ארץ ישראל

  נטה שכמו לסבול עול כיבוש ארץ ישראל. לכן –שראה שהארץ עושה פירות טובים  שמשוםומשמע, 

שלא "שעשה  משבחו, ולמה הכתוב מצוה מדאורייתאהיא  "כיבוש ארץ ישראל"קשה, הרי לכאורה ו
  ? בשביל עונג הפירות -  "לשמה

שכובשים אותה למען לכוין  –מצוות כיבוש הארץ של  מה"לשמה"חלק שזה עצמו  אלא מבואר כאן
  בנתינת הארץ וכנ"ל. שהרי זו כוונת קוב"ה עונג פירותיה.

היא אמצעי בשביל  –איך מתבאר ענין זה, שארץ ישראל שהיא פסגת הקדושה וצריך להבין, 
  אכילת פירות?

���  

  דבקות נפשית בארץ ישראל –פרק ב 

  :כדלהלןאמנם ביאור הדבר 

עיקרה אלא  עצמו,לכשרק מעשה הכיבוש עיקרה ותכליתה אין מצוות כיבוש ארץ ישראל, הנה, 
(במדבר לדבוק "דבקות נפשית" בארץ ישראל, שהרי בארץ ישראל נאמר  - מצוה שבלב היאותכליתה 

ַמּטֹות ִיְדְּבקּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל", ולהלן בפסוק ט: "ִּכי ִאיׁש ְּבַנֲחָלתֹו ִיְדְּבקּו : "ִּכי ִאיׁש ְּבַנֲחַלת ַמֵּטה ֲאֹבָתיו לו, ז)

  .])פסיקתא זוטרתא( "זו מצות עשה -"ידבקו [ ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל".

ְּבִאְׁשּתֹו ְוָהיּו  ְוָדַבק" (בראשית ב, כד)למש"כ  –שבכאן  דבקותקישרו את הלשון  א) ,(בבא בתרא קיגובגמרא 

והיינו  .ְּבִאְׁשּתֹו.."] ְוָדַבקאלא בין איש לאשה, כדכתיב דבק אין לשון  .ִיְדְּבקּו[עיי"ש בפירוש הרשב"ם: "ְלָבָׂשר ֶאָחד" 
  .: "האוהב את אשתו כגופו"(יבמות סב, ב)", וכמו שאמרו דבקות נפשית"

  לענין הקשר של משה רבינו עם ארץ ישראל:  )ו(דברים, משנה תורה, עמוד שפ"וכמש"כ רמ"ד וואלי 

  ".ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו ְוָהיּו ְלָבָׂשר ֶאָחד"בסוד  ...כי היא חלקו בחיים"

(במדבר עה"פ : ("בית אהרן" במדבר יד, דף מו, ב)הגאון רבי אהרן כהן זצוק"ל, ראש ישיבת חברון וכן כתב 

  ':ַעד ֹּתם ִּפְגֵריֶכם ַּבִּמְדָּבר ְזנּוֵתיֶכם ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְוָנְׂשאּו ֶאת ּוְבֵניֶכם ִיְהיּו ֹרִעים ַּבִּמְדָּבר' יד, לג)

דקשר עם ישראל  דמה שמאסו בארץ חמדה נקרא בשם זנות,והדגיש הכתוב כאן בלשון זנונים, "
ָּבחּור ִּכי ִיְבַעל " (ישעיהו סב,ה), כמו שנראה מלשון הכתוב הוא כעין קשר שבין איש לאשתו -בארץ 

(ראה  " ובמתרגם שם בת"י 'כמא דמתיתיב גבר עם עלמא יתותבון בך בניך'".ְּבתּוָלה ִיְבָעלּו> ָּבָנִי>

  .)24; 22; 3 '. וב"דבר העורך" גליו37; 12 'ב"מעניני הפרשה" גליו "עוע -"מעניני הפרשה".  32השלמת דבריו בגליון 

�  

  ַאֲהָבה ַּבַּתֲענּוִגים

שהאהבה כלומר,  – ַאֲהָבה ַּבַּתֲענּוִגים": "ַמה ָּיִפית ּוַמה ָּנַעְמְּת (ז, ז)בשיר השירים  מרהפסוק אווהנה 

  .התענוגיםנוצרים ע"י  והקשר

"ָאז  על השכינה, וכמש"כ העונג א ע"ייה – אליה הדרך להגיעוכמו שמצאנו בענין הדביקות בשכינה, ש

 - (איוב כב, כו)" ַעל ַׁשַּדי ִּתְתַעָּנג"ִּכי ָאז  -  ד) (תהלים לז," ְוִהְתַעַּנג ַעל ה'" - יד) (ישעיהו נח, ִּתְתַעַּנג ַעל ה'"

  .מסילת ישרים פ"א)( ולהנות מזיו שכינתו". להתענג על ה'"שהאדם לא נברא אלא 

ֵמֹרב  ּוְבטּוב ֵלָבבְּבִׂשְמָחה /ֶהי� - אֱ  ה'ַּתַחת ֲאֶׁשר לֹא ָעַבְדָּת ֶאת " מז), דברים כח(וזה כלול בדברי הכתוב 

  שבהם. ביטול השמחההוא  –בביטול המצוות  שהפגם הכי גדול". ומשמע ֹּכל

" וחיבור ודבקות, והדבקות נוצרת בעיקר ע"י צוות" פירושו "מצוהוהטעם לכך הוא, משום ש"

 -צוות וחיבור עם השי"ת"   –הוא השמחה ב"מצוה  –דבקות"  –. ולכן עיקר ה"מצוה השמחה והתענוג

  . ד), שיר השירים א( "ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָּב>"
היא  -". כלומר, "שכר המצוה" שזהו השמחה במצוה מצוה -ששכר מצוה : ")ב ,אבות ד(ועפי"ז יש מפרשים את המשנה [

  .](עיין "בן יהוידע" סוטה יד, א) ודבקות בהשי"ת".צוות  –עיקר ה"מצוה היא  -במצוה  השמחהעצמה "מצוה". ולהנ"ל 

�  

  ע"י שמתענגים עליה –הדבקות בארץ ישראל 

שמתענגים היא ע"י  –התנאי לדבקות בשכינה  שהיא– בארץ ישראל הגשמיתהדבקות וממילא, גם 
ויש לבאר את הפסוק , (תהלים לז, יא)ַעל ֹרב ָׁשלֹום" ְוִהְתַעְּנגּו  ,ָאֶרץ ִייְרׁשּו וכמש"כ "ַוֲעָנִוים על פירותיה,

ַעל ֹרב ָׁשלֹום", ְוִהְתַעְּנגּו על ידי " –לָאֶרץ"?  ִייְרׁשּו ויתחברו ויתדבקוהענוים " שהוא בא לומר, כיצד
הוא ריבוי  ,"ֹרב ָׁשלֹום[עיין רמ"ד וואלי שם, ש"ְוִהְתַעְּנגּו ַעל שיתענגו על רוב שלומה וטובתה של ארץ ישראל. 

ְוָנַתִּתי עה"פ " ב) (קטו,ועיין בזוה"ק בחוקותי  ;אל תוך הארץ –ההשפעות הטובות, הנמשכות מאור קוב"ה ששמו "שלום" 

  .](ויקרא כו, ו)" ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ

". כי לאכול מפריה ולשבוע מטובה" –כיבוש ארץ ישראל  שתכליתומעתה מבואר מה שנתבאר לעיל, 

ע"י תענוגיה. -  להידבק בה ובנשמתה השכינהתכלית "כיבוש ארץ ישראל" הוא 
1

  

                                                 
  הרחבת נוספת בדברים:1

  "ִּכי ָיַלְדִּתי לֹוע"י " –" ֶיֱאָהַבִני ִאיִׁשי"

" אשת אישארץ ישראל בבחינת " ", כיְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו"הוא כעין קיום מצוות  -בארץ ישראל הדבקות כפי שנתבאר לעיל 

  ."ִּכי ִיְבַעל ָּבחּור ְּבתּוָלה ִיְבָעלּו> ָּבָנִי>" של עם ישראל, וכמש"כ

", שזה ע"י ְוָהיּו ְלָבָׂשר ֶאָחד" , וכמו שמסיים הכתובע"י הבניםמצאנו שמקיימים את זה  –" ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו"והנה במצות 

  .(עיי"ש בפירש"י)הבנים הנולדים מהם 

ַוַּתַהר " (בראשית כט לב)וכמש"כ גרם לקשר בין יעקב ללאה,  –וכן מצאנו אצל לאה שמה שהיא ילדה ליעקב את השבטים 

   .[ע"י שילדתי לו בן]ִּכי ַעָּתה ֶיֱאָהַבִני ִאיִׁשי ְּבָעְנִיי  ה'ֵלָאה ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ְראּוֵבן ִּכי ָאְמָרה ִּכי ָרָאה 

ַוִּיֶּתן ִלי ַּגם ֶאת ֶזה ַוִּתְקָרא  ן][מבעלי, ועכשיו יאהבני ע"י הבִּכי ְׂשנּוָאה ָאֹנִכי  ה'ִּכי ָׁשַמע ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוּתֹאֶמר  (לג)

  ְׁשמֹו ִׁשְמעֹון: 

  ".ַעל ֵּכן ָקָרא  ְׁשמֹו ֵלִוי ַהַּפַעם ִיָּלֶוה ִאיִׁשי ֵאַלי ִּכי ָיַלְדִּתי לֹו ְׁש?ָׁשה ָבִניםַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוּתֹאֶמר ַעָּתה  (לד)

�  

  נתיהגורם ליחוד קוב"ה ושכי –" ֶיֶלד ַׁשֲעֻׁשִעים"

, וכמו שמבואר בכמה מקומות קשר ודבקות בין אביהם קוב"ה ואמם השכינהגורמת  לידת עם ישראלובמקביל לכך גם 
(ירמיהו לא, , גורמים שעשוע לאביהם שבשמים, וכמש"כ )כב ,שמות ד(" ְּבִני ְבֹכִרי ִיְׂשָרֵאלבחז"ל שעם ישראל, שנקראים "

(זוה"ק ויקרא יג, " תראה באיזה בן באתי לפניך", ואז השכינה אומרת להקב"ה "ֶיֶלד ַׁשֲעֻׁשִעיםֲהֵבן ַיִּקיר ִלי ֶאְפַרִים ִאם " יט)

משום שהוא זוכר שהיא זו שגרמה לו השעשוע ע"י שילדה את ישראל, וזה גורם  -  הקב"ה משתעשע בשכינה, ועי"ז א)

  .ד בסופו)חדשים" להרמח"ל תיקון נ (עיין ב"תיקונים "ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו"שקוב"ה יתדבק בשכינתו, בבחינת 

   וזה מבואר עפ"י היסוד שנתבאר לעיל, שהתענוג והשעשוע גורם חיבור ודבקות.

�  

ניזון מהחלק  הגוףגשמי, שגם  מאכל, דהיינו שיהיה להם מזון משותף
ניזונת מהאור הרוחני שיורד אליו, וכמש"כ  הנשמההגשמי שבו, וגם 

לן ביתא. במהדוה"ר פלדמן (מאמר בני הגר"א בביאור כמה אגדות להגר"א 

  : ט)בעמוד ע
, אפילו בעניינים (אבות פ"ב מי"ב)"ואמרו כל מעשיך יהיו לשם שמים  

(חי' הרשב"א לאגדות באגדת לויתן  הגשמיים... הענין כמ"ש הרשב"א

כי אין הנשמה שלימה אלא אם כן ושאר המפרשים,  )א ,ב"ב עה
 ב"ב(, וזהו סעודת לויתן לעתיד לבא באכילה ושתיה, שיתיישב הגוף

, כמ"ש על רופא כל בשר ומפליא כל הסעודות של מצוה, וכן א) ,עה
נהנה מאכל, כי הגוף [אמצעות ה]שקושר רוחני בגשמי ב -לעשות 

  , כמ"ש בגלגולים.במאכל, והנשמה בכוונת האכילה לשמו
ואין חיזוק לשום דבר אלא באכילה ושתיה, והנשמה גר בעולם הזה  

על כן כל מעשיך יהיו לשם שמים, ואז תתישב הנשמה במידותיה, 
בעולם... וזה סוד לשם שמים, בשביל הנשמה, ואז חיבור לשמים 

  ".[גוף]על הר סיני  [נשמה]הציע השמים וזה סוד  ,[גוף]וארץ  [נשמה]
באכילה כאשר היא נעשית  ומעתה אנו מבינים היטב את הצורך שישנו

  לשם שמים, משום שחיבור הנשמה והגוף תלוי דווקא באכילה כזו.
רמ"ד וואלי  את דברינראה   -וכדי לראות עד היכן הדברים מגיעים 

 :(שמואל עמ' רו)

הרכבתו  - כי כשעומד האדם בלא אכילה ושתיה"והנה כבר ידוע  
תלקים, והסתלקותן בסדר המדרגות: כי מתפרדת וכוחותיו מס

הולך  הרוח , ואחר כךבתחלה מסתלקת הנשמה שהיא העליונה
אם יעמוד שלשה ימים בלא אכילה ושתיה, ולבסוף  -ומסתלק 

אם יעמוד שבעה ימים שלמים  -וימות האדם  הנפשמסתלקת גם 
  בלא אכילה ושתיה". 

סתלקת הנפש ך, שבתחילה מהפליולכאורה מסברא היינו אומרים 
שהיא הכי קשורה לגשמיות, ואח"כ הרוח שהיא יותר רוחנית, ואח"כ 

אנו רואים  בדברי הרמ"ד וואליאך , הנשמה שהיא עוד יותר רוחנית
שַמְתָנה את ישיבתה  הנשמה היא הראשונהכך, אלא דווקא  ן זהשאי

  עם הגוף. מזון משותףבכך שהיא תאכל  –בגוף 
*  

בדברים אלו נוכל להבין טעם נוסף מדוע התורה מייחסת חשיבות 
, א דיומא"]נני[וכפי שנתבאר בארוכה במאמר "מעלאכילת פירות ארץ ישראל 

 –הנשמה לגוף את לקשר את הרוחני בגשמי, ולחבר יש מצוה משום ש
, וענין זה מתחזק עוד יותר באכילת ע"י "מזון משותף לגוף ולנשמה"

דווקא "פירות ארץ  –פירות ארץ ישראל. כי מתוך כל עניני החומריות 
ישראל" הם המתמזגים הכי חזק עם "אור השכינה", שזה כוחה הגדול 

לחבר ולמזג כראוי, את הקדושה העליונה של השכינה של ארץ ישראל 
שורה  –שמית שהרי בארץ ישראל הג בתוך החומריות של הארץ. –

א מדפי  דף פז, -(דברים א ז. הגר"א באדרת אליהו  [ויעוי' בדברי השכינה.

 – "להוריד שכינתו וכבודו של מעלה"מה שמבאר שהתכלית של הבריאה  :אד"א)
  .מתקיימת דווקא בא"י, שהשכינה לא ירדה בקביעות עד שהגיעו לארץ ישראל]

כך גם בפירותיה, מלבד ההשפעה הגשמית לגוף, יש בהם  –וכמו בארץ 
(דעת תבונות סי' השפעה רוחנית לנשמה, ועל דרך מה שכתב הרמח"ל 

שהם היו עצים עם פירות  ,עץ החיים ועץ הדעת –לגבי שני העצים  קכו)
ממש [אלא שהיו פירות דקים ומזוככים], וכמו שיש בפירות שאנחנו 

היה בפרים ואות וכיוצא בזה, כך גם בעצים האלו "מכירים סגולות לרפ
יה בפריו סגולה להכניס כי עץ החיים הסגולה שחקק בם הבורא ית"ש 

הנכונה והדביקות והאהבה אליו ית' והידיעה בדרכיו  בלב הדיעה
  .(יעוי"ש עוד באריכות)" הקדושים

שהרי ארץ ישראל היא  ישנה בחינה של "עץ החיים", א"יוגם בפירות 
(שער האותיות השל"ה כמו שכתב  מעין גן עדן, שבו היה נטוע עץ החיים,

"וכשקלקל וגורש מגן עדן.. נתן להם ארץ הקדושה שהיא  אות קדושה)
הארץ הנשמה  (לו, לה)ביחזקאל  , וכמש"כמעין קדושת גן עדןמקודשת 

  ", וממילא גם בהם ישנה סגולה להדבק בקב"ה.הלזו היתה כגן עדן
לגבי פירות א"י מצאנו ענין זה, שעל אכילת פירות מעשר  אכן מצאנוו

שני אמרה התורה "למען תלמד ליראה את ה'", ואף בפירות של חולין, 
אע"פ שבוודאי אין זה באותה דרגה של מעשר שני, אבל גם בהם ישנה 

במאמר מענינא [כמו שהובא בשם האריז"ל. ויעוי' סגולה להביא יראת שמים 
  .בדברי הגאון רבי זלמן סורוצקין] במסגרתדיומא 

שהנשמה  ,אין לך "מזון משותף לגוף ולנשמה" כפירות א"יוממילא 
ניזונת מ"אור השכינה" שממוזג כראוי בתוך הפרי, והגוף ניזון בחומריות 

  הפרי.
*  

חטא  שזה היהשמבאר  רבי יוסף ענגילונסיים בדבריו של הגאון 
  :שהתנגדו למעלת "הכנסת הקדושה לתוך החומריות"המרגלים 

ר ראה משה ענותנותו של אשבמדבר יג, טז) מובא שכ(בתרגום יונתן 
ה יושיעך מעצת מרגלים. והדבר תמוה, מדוע מדת -יהושע, אמר לו י

  הענוה עלולה להביא לידי חטא המרגלים?
  : דרוש ד סעיף מח) ח"ב("אוצרות יוסף" ומבאר רבי יוסף ענגיל 

 הכמו שהי, [= ללא חומריות]"דמרגלים רצו עבודה בצורה לבד  
"לחם אבירים" לחם שמלאכי השרת ניזונין, לא בהכנסת  -במדבר 

והיו  .עבודת א"י במאכל אנושי טוב הארץ - החומריות לקדושה 
והחומריות  היינו דהארציות -אומרים "ארץ אוכלת יושביה היא" 

אבוד חלילה, וטוב  ההאדם נמשך אחריו, ויהי ההוא מסוכן שלא יהי
  יותר עבודה ברוחניות.

שמחשיב עצמו לאדם  -וזהו "כד חמא משה ענותנותא דיהושע"  
אולי ג"כ יחוש על עצמו שלא יהי' לו כח לגבור על קטן המדריגה, 

י"ק החומריות, וע"כ יסכים ג"כ בסברת המרגלים, ע"כ "אמר לו 
  .(ועיי"ש בהמשך בסעיף נ)ודו"ק".  יושיעך מעצת מרגלים

להתבטל לרצון הקב"ה ועי"ז  –ולכן הענוה צריכה להיות לכיוון ההפוך 
 . (תהלים לז, יא)זוכים ל"וענוים יירשו ארץ" 

  בברכת התורה, העורך
 

 המשך ההערה בעמוד הבא



���  

                              שהקב"ה יתדבק בה ויתגדל כבודו  –תכלית דבקות ישראל בא"י  –פרק ג 

עדיין היא  – )40 – 36(עיין גליונות  תכלית המצוותואמנם למרות שהעונג והדבקות בא"י היא 

  לתכלית יותר גבוהה. וכפי השלבים הבאים: אמצעי

  :בנשמתה השכינה דבקים –הדבקות בארץ ישראל דרך  א.

(דברים  ּוְלָדְבָקה בֹו ,(דברים י, כ)" ּובֹו ִתְדָּבקא "יה –בארץ ישראל הנפשית" הדבקות "התכלית של 

הארץ , שהרי "הדביקות בשכינהדהיינו  – .(תהלים סג, ט)" ָּדְבָקה ַנְפִׁשי ַאֲחֶרי'" ,יא, כב; ל, כ)

שהוא  – בגוף וכשדבקים, א)תכ 'עמ ב,ח" בראשית(רמ"ד וואלי  ממש" גופא דשכינתאהנבחרת איהי 

   שהיא השכינה. – בנשמתהארץ ישראל הגשמית, ממילא דבקים 

ּוְנַטְעִּתים ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ֶּבֱאֶמת ְּבָכל ִלִּבי ּוְבָכל ְוַׂשְׂשִּתי ֲעֵליֶהם ְלֵהִטיב אֹוָתם  מא), ירמיהו לב(וכמש"כ 

נטועין הן לפני באמת בכל כאילו  -כל זמן שהן עליה : ", ה)ד התוספתא עבודה זר(". ואמרו ַנְפִׁשי

  ". לבי ובכל נפשי

כביכול, דהיינו  בלבו ונפשו של השי"תנחשבת דבקות  – בארץ ישראלכלומר, הדבקות 
  השכינה הקדושה. 

וכפי שחובתנו : "ג)פ 'ח"ו, יראה ומוסר, עמ יחזקאל(אור הגר"י לוינשטיין זצ"ל אמר המשגיח ו

ה להתדבק וכלומר, שהמצ .כן מצווים להתקשר עם ארץ ישראל" - להתחבר עם הקב"ה 
  גוף השכינה. מחייבת להתדבק בארץ ישראל –בשכינה 

  , הביא תפילה, ובתוכה: "שב יעקב")הג"ר יעקב כ"ץ בעל שו"ת (בהסכמת ובספר הקדמון "טהרת הקדש" 

  .חד הם] –[שונאי ה' ושונאי ציון ". םלֵ כַ תְ  דחַ יַ  - ן יֹוצִ י אֵ נְ ֹוׂשוְ  'תֶ ׁשָ דּוקְ י אֵ נְ ֹוׂש"

  :גם הקב"ה דבק בה –ע"י שישראל דבקים בארץ ישראל ונשמתה השכינה  ב.

"ּוְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ַּכָּלה ָיִׂשיׂש ועי"ז  -"ִּכי ִיְבַעל ָּבחּור ְּבתּוָלה ִיְבָעלּו- ָּבָנִי-"  ה) (ישעיהו סב, וכמש"כ

  ./ָהִי-"-ָעַלִי- אֱ 

ַעד ֶׁשִּיָּכְנסּו  -  השכינה]= [ֶׁשלא ִיָּכֵנס ִּבְירּוָׁשַלם ִּדְלֵעיָּלא הקב"ה : "ִנְׁשַּבע ב) (זוה"ק ויקרא, טו,ואמרו 

  ִיְׂשָרֵאל ִּבְירּוָׁשַלם ִּדְלַתָּתא".

 –בא"י  ישראלוממילא דבקות  ,מייצגים את קוב"ה -שלמטה עם ישראל והטעם: משום ש

  .(זוה"ק אמור צג, ב). בא"י קוב"המעוררת דבקות 

  הוא בונה ומשלים אותה: –ע"י שהקב"ה דבק בארץ ישראל  ג.

שהקב"ה ידביק בהרי ישראל את  -" ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוִהְרֵּביִתי ֲעֵליֶכם ָאָדם" (יחזקאל לו, י)וכמש"כ 

  .(רמ"ד וואלי שם)". ִּתָּבֶניָנה ְוֹנְׁשבּו ֶהָעִרים ְוֶהֳחָרבֹות" השורה על עם ישראל, ועי"ז "אור קוב"ה"

מתגדל כבוד ה' ומתייחד  –בנויה ומושלמת יותר מארצות הסט"א  –ע"י שארץ ישראל  ד.
   שמו מעל הסט"א:

הוא ע"י כבוד  -שכבוד ויחוד ה' ', ְוַעל ַעֶּמ' - ַעל ִעיְר' ִּכי ִׁשְמ' ִנְקָרא' (דניאל ט, יט)וכמש"כ 

  .)דברים א, ו " להגר"א,אדרת אליהו("ישראל  ועמוישראל, ארצו ויחוד 

בכבוד  האבותמתגדל על כל  אביובזה ש –בבגדיו המפוארים  שמתגדל על בני גילו לילדמשל 
  .ד)תי; ועיי"ש בעמוד תנח; ובדברים, משנה למלך, עמוד תלרמ"ד וואלי בראשית, ח"ב, עמוד ( עשירותו.

�  

ְוָכל ָּכ> ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְמַמֶהֶרת ְלַבֵּׁשל ֵּפרֹוֶתיָה יֹוֵתר ִמָּכל ָהֲאָרצֹות, .." :ב) ,(שמות רבה לבוזהו שאמרו 

שתכלית הפרחת  -  "ְּכֵדי ֶׁשְיֵהא ְׁשִמי ְמיָֻחד ֲעֵליֶכם ָאַמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו- הּוא ְלִיְׂשָרֵאלָלָּמה, 
נתבאר בארוכה בגליונות עוד (ו ד שמיםוריבוי כבו יחוד ה'היא להביא לגילוי  –ורוממות ארץ ישראל 

  ., במדור "מעניני הפרשה", ובשאר המדורים)44 ;41
  תמצית "מענינא דיומא"

  ".ִּבְנאֹות ַאְרֶצ�ְוַדְּׁשֵננּו ] * "(הגר"א)" [של פירות א"י. ִמּטּוָבּהְוַׂשְּבֵענּו חז"ל תיקנו להתפלל " פרק א:

אכילת אכילת ועונג פירות א"י היא  ה'.." * תשובה:ְוִכַחְׁשִּתי ְוָאַמְרִּתי ִמי  ֶּפן ֶאְׂשַּבע" )ח, משלי ל(וקשה, מהכתוב 

הבאה  ההנאהשיכוונו אל " –ָּבָנִי-"  ִיְבָעלּו>ָּבחּור ְּבתּוָלה  ִיְבַעל "ִּכי ה) (ישעיהו סב,כסעודת שבת * וכמש"כ  מצוה

  .(אלשיך. הגר"א)" להם ממך

 (ירמיהו ב,ז)* וכמש"כ  תכלית הביאה לארץ ישראלהיא  -ולא זו בלבד, אלא גם זו: שאכילת ועונג פירות א"י 

*  תכלית ההבאההיתה שזו וביאר המלבי"ם: *  ֶלֱאֹכל ִּפְרָיּה ְוטּוָבּה" [בכדי] –"ָוָאִביא ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ַהַּכְרֶמל 

  .[וראה עוד הוכחות בגוף המאמר]
�  

  הטעם לכך שמצוה ותכלית להתענג על פירות א"י פרק ב:

  יש מצוה להידבק בדבקות נפשית בארץ ישראל:* 

 ְוָדַבק" - "ִתְדָּבקּובֹו "מצות " * וכמו שהוא בְּבֵני ִיְׂשָרֵאלִיְדְּבקּו "ִּכי ִאיׁש ְּבַנֲחַלת ַמֵּטה ֲאֹבָתיו  (במדבר לו, ז)וכמש"כ 

  .: "האוהב את אשתו כגופו"(יבמות סב, ב)וכמו שאמרו  * "דבקות נפשית"שהוא  - ְּבִאְׁשּתֹו"

   ע"י שמתענגים עליה: –הדרך להידבק בשכינה וגופה ארץ ישראל * 

  ים ע"י התענוגים.בא דבקותשהאהבה וה *: "ַאֲהָבה ַּבַּתֲענּוִגים" שיר השירים ז, ז)(וכמש"כ 
�  

 ומתדבקוכן הקב"ה אוהב  *.." ִּכי ָיַלְדִּתי לֹו... ִאיִׁשיַעָּתה ֶיֱאָהַבִני " )לד-לב ,(בראשית כטכמו שלאה אמרה ו

 "ַאֲהָבה ַּבַּתֲענּוִגים" -" * ואז הוא מתדבק בשכינה ֶיֶלד ַׁשֲעֻׁשִעיםשילדה לו את עם ישראל "משום  –בשכינה 

  שגרמה לו.

כוולדותיהם * וכאשר  ופירות א"יכהאשה,  וא"יכהבעל, ישראל הרי  –וכמו"כ, כשישראל נוטעים אילנות בא"י 
 - * וישראל זוכרים שא"י גרמה להם התענוגים * הם מתדבקים בה בדבקות נפשית  "ַאְרֶצ'ִּבְנאֹות  ְוַדְּׁשֵננּומתקיים "

  ְּבִאְׁשּתֹו" ְוָדַבק"

                                                                                                                                                                                           
   – כבעל ואשה –עם ישראל וארץ ישראל 

  כוולדותיהם –פירות א"י 

ְוָדַבק ", שהוא ג"כ בבחינת הדבקות של עם ישראל בארץ ישראלהוא ג"כ לענין  –וממילא, במקביל לכל זה 
שעם ישראל נוטעים אילנות , שזה נעשה ע"י שארץ ישראל יולדת לעם ישראל בנים, והיינו " וכנ"לְּבִאְׁשּתֹו

וכתוצאה מכך היא  .](הגר"א שה"ש א, ג)[ובמקביל לכך ג"כ, הם זורעים בה את מעשי מצוותיהם. בארץ ישראל 

  .יולדת להם את פירותיה

, וארץ ישראל אומרת "ַאְרֶצ'ִּבְנאֹות  ְוַדְּׁשֵננּו"ואח"כ כשעם ישראל משתעשעים ב"פירות ארץ ישראל", בדרגת 
", וגם הם מזכירים לעצמם שארץ ישראל היא זו שגרמה להם התענוג, וכפי תראה באיזה בן באתי לפניךלהם "

. שארץ ישראל נקראת ארץ סתם" .שקאי על ארץ ישראל" -" המוציא לחם מן הארץשמדגישים בברכה "

מוסיפים אהבה על אהבתה ודבקות על  עם ישראל עי"ז – א; אמרי נועם ברכות לה, א) (הגר"א בשנות אליהו ו,

  "פירות ארץ ישראל".ִּכי ָיַלְדִּתי לֹו  - ַהַּפַעם ִיָּלֶוה ִאיִׁשי ֵאַלי ...ַעָּתה ֶיֱאָהַבִני ִאיִׁשי"דבקותה, בבחינת 

  .דבקות נפשית - ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"ִיְדְּבקּו "ִּכי ִאיׁש ְּבַנֲחַלת ַמֵּטה ֲאֹבָתיו ואז הם מקיימים כראוי את המצוה 

  

 

  הב"ח

  ניזונים מקדושת השכינה -  א"י באכילת פירות

שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב  - נשפעת גם בפירותיה ..קדושת הארץ"
כי  -' ונאכל מפריה ונשבע מטובה'ועל כן ניחא שאנו מכניסין בברכה זו  ..הארץ

ב"ח (". באכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה ונשבע מטובתה

 .)סימן רח "חאו

  ציעה"ה"מור וק

  מוסיפים גבורה וחכמה –פירות א"י 

וכי משה לאכול מפריה ולשבוע מטובה היה צריך,  )סוטה יד, א(ואף על גב דאמרינן "

 )ב"ב קנח, ב(וחכמה, כמ"ש  כי פירות א"י מוסיפים כחאנו ודאי צריכין להם, 

  . באוירא דמחכים

להזכיר אכילה מופלגת דר' יוחנן ותלמידיו  )ברכות מד, א(ולא על חנם האריך התלמוד 

כי אכלי פירות גינוסר, שנראית באמת גוזמא. אבל ח"ו שכוונו לספר בגנותם, אלא 
ם שפירותיה נותנים חיים לע. ולהודיענו נתכוונו רץ ישראלבשבחם ובשבח א

 .)שם(. "לפיכך היו מרבים לאכול מהם ,עליה, ומוסיפים כח וגבורת ההשכלה

  ה"חתם סופר"

  ומדבקת בשכינה –כסעודת שבת  –אכילת פירות א"י 

ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ְוָאַכל ְוָׂשַבע ְוָדֵׁשן ּוָפָנה  ִּכי ֲאִביֶאּנּו ֶאל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאֹבָתיו"
  .כ), דברים לא(" ֶאל ֱא/ִהים ֲאֵחִרים ַוֲעָבדּום ְוִנֲאצּוִני ְוֵהֵפר ֶאת ְּבִריִתי

איך יארע ע"י שאכל : "(סוף חידושי חולין מהדו"ק)ומקשה החתם סופר 

נו נתן ל [= לחינם]וכי למגן  ,אחרים 'ושבע ודשן שיפנה אל אל
ירמיהו (וקרא כתיב  !אלא שנאכל ונשבע מטובה ?ארץ חמדה טובה

  ".ָאז טֹוב לֹו ]ְוָעָׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה[ָאִבי� ֲהלֹוא ָאַכל ְוָׁשָתה : ")טו, כב

  וממשיך החת"ס ומחזק את קושייתו:

מ"מ זה התואר מורה  ,והנה שבח א"י זבת חלב ודבש, אם שהוא כפשוטו בלי ספק"
ומוסיף  ,כי הם מולידים קדושה בנפש האוכל אותם -קדושת הארץ ופירותיו עוד 

כי התורה הברורה בלי סיג ופסולת נקרא דבש וחלב תחת , אהבה ודבקות בה'
אותיות  ופי תיבותס –' ודבש 'חלב 'זבת :ולרמז לדבר ,כן פירות א"י ...לשונך

ל הלל כל ימיו ע"ד שאמרו ע ,קדושה כמו סעודת שבת הכי בכל מאכלי ,"שבת"
  . "אכל לכבוד שבת

  ולכן החת"ס מפרש כך את הכתוב:

יכולים ליהנות  ווהי - " ִּכי ֲאִביֶאּנּו ֶאל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאֹבָתיו ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש"
[= דהיינו פירות ארץ ישראל שאין בהם אלא קדושה,  מהמותר הגמור שאין בו סיג

ליקח  "ְוָאַכל ְוָׂשַבע ְוָדֵׁשן" - והם יניחו זה ,](עיין דבר העורך) טומאהולא מעורב בהם 

 -" בבת ישראל טהורה ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו[א.ה. כאן החת"ס רומז לענין נוסף: ש"תואר  יפת

(וכפי שנתבאר בפרק ב' לאידך גיסא,  "אכילת פירות ארץ ישראל"הוא ג"כ בבחינת 

ּתוֹ בחינת "היא ב –שהדביקות בארץ ישראל  ִאׁשְ הוא  -, וממילא לקיחת "יפת תואר" )"ְוָדַבק ּבְ

., ולאכול מאכלים כאלו בשר תמותות שחוטות. ,כמו אכילת בשר במקום פירות א"י]

כי מי  -" ַוֲעָבדּום ְוִנֲאצּוִני ְוֵהֵפר ֶאת ְּבִריִתי"עד שלבסוף  "ר,עי"ז יגרה היצה[ו]
  ..". עכ"ל.שעושה כן בלא צורך נכשל בו

  ה"בן איש חי"

  ארץ ישראללטרוח עבור אכילת פירות מצוה 

כני השי"ת וקבעתי דירתי בארץ הקדושה יאנכי העבד ז :שאלה
יש מקום אחד והנה רחוק מן העיר באיזה שעות  ,תוב"ב צפת תוב"ב

שיש בו פרדסים ונמצאים שם  ,אשר גם הוא מארץ ישראל
  אשר  ,דמא במאד  ומשובחים   פירות חשובים טובים ומתוקים

  שבח  אלו  פירות טובים יש לפירות   המגדלות ארצות  בשאר  גם 

ואשב  ,והנני שואל ממעכ"ת אם ארצה לילך בזמן גידול הפירות למקום ההוא .ויתרון
אם יש בזה איזה פקפוק ממידת  ,שם איזה ימים כדי לאכול מפירות הטובים שבו

חסידות ללכת ממקום למקום מהלך איזה שעות בשביל אכילה והנאה של מותרות 
שרי גם לפי מידת  דילמא או ,כי כל אכילה זו היא בכלל מותרות נחשב ,הגוף

ויש מצוה  רץ ישראל,כי פירות הם של א ,משום חיבוב ארץ ישראל - חסידים
  יורנו המורה לצדקה ושכמ"ה. ובים של א"י. בהליכה לשם לאכול מפירות החש

דכן מצינו בגמרא דערובין דף  ,גם לפי מדת חסידים לית בהא פקפוק וחשש :תשובה
אמר רבב"ח כי הוה אזלינא בתריה דרבי יוחנן למיכל פירי דגנוסר כי הוינן בי " :ל'

צנא מאה הוה מנקטינן לכל חד וחד מאה מאה ולכל מאה מנייהו לא הוה מחזיק להו 
שהיו הולכין רבי הרי מפורש  .וכו' ע"ש "בת תלתא סאוי והוה אכיל להו לכולהון

יוחנן וסיעת מרחמוהי מאה רבנן ממקום למקום כדי לאכול פירות מתוקים 
ובודאי הם היו מכוונים בזה  ,שכן מוכח מן הלשון ,וכל הליכתם בשביל זה ,וטובים

וכוונתם  ,המתוקים וחשובים שלהלאכול מפירות  -בשביל חיבוב ארץ ישראל 
 ,הוא משנת חסידים בר זהנמצא ד ,והנה ודאי כולם היו חסידים וקדושים ,לשם שמים

רץ בשביל חיבוב א ם שמיםולכן מאחר שגם אתה השואל כונתך לש .ולית ביה פקפוק
והכל הולך אחר  ,לך אכול בשמחה -ולהודות לה' על הארץ ופירותיה הטובים  ישראל

; ב"דבר העורך" 22בנחלת ה' גליון  "עוע -. סימן תיח "תורה לשמה"שו"ת ( ."כונת הלב

  .)"ארץ ישראל מצמיחה פירות הגאולה -"נבואות ה'  45ובגליון 

  הגאון רבי זלמן סורוצקין זצוק"ל

  פירות א"י מסוגלים להשריש בלב האדם יראת שמים

אעברה נא ואראה. וכי לאכול מפריה הוא צריך? אלא אמר משה יש 
בתורה תמימה הקשה למה  (סוטה י"ד)הרבה מצות התלויות בארץ וכו' 

שרצית והנחלת לאבותינו לאכל תקנו חז"ל בברכה מעין ג' לאמר 
  , מכיון שמשה לא רצה להכנס לארץ כדי לאכול מפריה? מפריה

   בלב   מסוגלת להשריש א"י  ת פירו שסגולת   קבלה דברי  ונ"ל ע"פ 

, ממילא מק' הגמ' שפיר וכי משה לאכל מפריה הוא צריך הלא יראת שמיםהאדם 

ופריך בברכות ל"ג אטו  (לקמן י)להיך שאל מעמך כי אם ליראה את ה -אמר מה ה' א

יראת שמים מילתא זוטרתא היא ומשני אין לגבי משה מילתא זוטרתא היא, ולכן 
ה וכי לאכל מפריה הוא צריך כדי להשיג יראת שמים? שאלו שפיר בסוטה על מש

אבל לכל אדם שפיר תקנו לברך שרצית והנחלת לאבותינו לאכל מפריה, שמלבד 
שאנו נהנים מפירות הארץ הרי אנו רוכשים על ידם יראת שמים שלגבינו הוא 

 .(אזנים לתורה דברים ג, כה) דבר גדול מאד.

 מעמוד הקודםהמשך 



שתשנה  - "כדאי היא ארץ ישראל 
 דינו של אדם לטובה"

"יהודי תלמיד חכם היה בירושלים 
והגאון רבי שלמה אריה זצוק"ל שמו. 
לפני כשני עשורים חלה קשות ונפל 
למשכב, וטופל בידי רופאים בארצות 
הברית, אך לא עלתה ארוכה 
למחלתו, אם לא די בכך, הרופאים 
 חזו שימיו או שבועותיו קצרים רח"ל.

אחד מבני משפחתו נכנס אל מרן 
ק"ל, להפתעתו ראש הישיבה זצו

אמר לו מרן זצוק"ל: 'אתה רואה 
  שאין שום  תועלת שם  בחוץ לארץ, 

תחזירו אותו לאלתר לארץ הקודש, כדאי היא ארץ 
  .ישראל שתשנה דינו של אדם לטובה'

[א.ה. עיין מכות (ז, א): "ברח מחוצה לארץ לארץ (מי שנתחייב 
את  סותרין -מיתה בבי"ד בחו"ל, וברח לבי"ד שבארץ ישראל) 

מפני זכותה של ארץ ישראל.  דינו (דנים אותו מחדש בא"י),
  . רש"י].[אולי תועיל למצוא לו פתח של זכות

תהה אותו בן משפחה, וכי איך ניתן בכלל במצב הזה 
להרחיקו מאותם רופאים שהוא מטופל על ידם, מה גם 
שהטלטול עצמו לא ייטיב עמו. אך מרן זצוק"ל בשלו, 

  !השיבהו ארצה''בין כך אין שום תועלת שם, 
הגאון רבי שלמה אריה שב לארץ מלווה ברעיו ובני 

  בחיים.  משפחתו, עשרים שנה חלפו והוא נותר
שלשה ימים לאחר עליית מרכבת האש של מרן ראש 

 שבה הגזירה ותעל רוחו אל האלוקים -הישיבה זצוק"ל 
 ).10("יתד נאמן" יום שישי, י"ח טבת תשע"ח, עמוד 

 –מקומות השראת השכינה, כא"י וביהמ"ק 1
 צריכים להיות גבוהים

"עמים הר יקראו שם יזבחו זבחי צדק כי 
(דברים לג, שפע ימים ינקו ושפני טמוני חול". 

   .יט)
  פרש"י להר המוריה יאספו וכו', ושם יזבחו ברגלים זבחי צדק. 

מימים ימימה האיש ההוא מעירו ועלה כתוב ' )א, ג –(א והנה בשמואל 
  . שגם שילה הי' בהר, ומשמע להשתחוות ולזבוח לה' צבאות בשילה"

, דהי' טעם לעשות את ביהמ"ק על ועי' אדרת אליהו בפרשת בלק כג, ג
רהר, וכן את המשכן העמידו על ה

]2[
.  

שהוא חונה  דהענן הי' מניח מקום גבוה למשכן ז), טט(יועי' במד"ר חקת 
  שם.

  .שהשכינה שורה דווקא על מקום גבוה[א.ה. ומזה ראיה, 
שארץ ישראל הוא אותו ענין  – שהמשכן וביהמ"ק יהיה במקום גבוהוהנה ענין זה שצריך 
שבית : "וקמת ועלית אל המקום, מלמד (זבחים נד, ב), וכמו שאמרו גבוהה מכל הארצות

  ".המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, וארץ ישראל גבוהה מכל ארצות
כך ארץ ישראל גבוהה מכל : "מה שור זה אין בו גבוה מקרניו קא לז)(פיסובספרי עקב 

משובחת  -ללמדך שגבוה מחבירו משובח מחבירו, ארץ ישראל לפי שגבוהה מכל .. הארצות
  . ..מכל

  ....בית המקדש שגבוה מכל משובח מכל

�  
גבוה מקום , ולכן היא שורה רק על שהשכינה גבוהה מהסט"אוהסיבה לכך, משום יחוד ה', 

(זוה"ק אמור, צ, וכגון מה שאמרו , כי השכינה שורה על מקום שדומה לה, משאר מקומות

 (בראשית יד) כמו שנאמר נקראת כנסת ישראל [השכינה הקדושה] שלם.: "..ב. מתורגם)

 ויהי בשלם סוכו. (תהלים עו), ומלכי צדק מלך שלם

ומשום כך לא שורה הכל אלא במקום שלם [שהוא דומה 
  ועל כן איש אשר בו מום לא יקרב.לה], 

: (דברים, משנה למלך, עמוד ערב)וכתב רמ"ד וואלי 

דהא כל זינא אזיל לזיניה [=כל מין הולך למינו] "..
והקדושה שעושה פירות קובעת השראתה על אילן 

  ".שעושה פירות
למלך, עמ'  (דברים, משנהויעויין בדברי רמ"ד וואלי 

כי כשם שארץ ישראל : "ירכיבהו על במותי ארץ. ח)תל

 -גבוהה מכל הארצות, כך שרשיהם של ישראל [השכינה] 
, דהא הם גבוהים מכל שרשיהם של החצונים [הסט"א]

  ]. כל מה דאית לתתא כגוונא דלעילא"
���  

ניכר שהוא  - מעשה "כיבוש ארץ ישראל" 
  מכח השי"ת

והיה כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני כאשר "
  .(שמות יג, יא) נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך"

הנה בודאי כל מעשי האדם הם בסיוע 
הקב"ה, ולמה הודגש כאן "כי יביאך", ולא 

 - משמע דביאת בנ"י לא"י כתוב "כי תבוא". 
מתיחסת להקב"ה יותר מיוחד משאר 

דברים
]3[

 .  
���  

  זוכים לאמונה ובטחון –בארץ ישראל 
כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא "

כארץ מצרים הוא אשר יצאתם משם אשר 
תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק: והארץ אשר אתם עברים שמה 

 ה'לרשתה ארץ הרים ובקעת למטר השמים תשתה מים: ארץ אשר 
יך בה מרשית השנה ועד אחרית קאל ה'יך דרש אתה תמיד עיני קאל

  יב)-(דברים יא, י" שנה
אבל זקוקים שיהא יקבלו גשמים,  - בארץ ישראל, כשמקיימים מצוות 

להם ניסים. ירידת גשמים מביא את האדם לידי אמונה בה'. שהכל 
בהשגחה פרטית. וככל שפחות מעורב יד האדם, מתעוררים להכיר את 

  ".השגחת ה'
שארץ מצרים אינה עומדת תחת ההשגחה רק תחת : "... ז) (במדבר יד,[א.ה. עיין מלבי"ם 

והמופת לזה הוא ממה  הטבע והמערכת, וא"י היא ארץ המיוחדת להשגחת ה' הפרטית,
, רק הנילוס עולה ומשקה שארץ מצרים אינה צריכה למטר השמים שהמטר הוא השגחיי

                                                 
1

  מתוך ספרי "איילת השחר" על התורה. 
2

ויאמר בלעם לבלק התיצב על עלתך ואלכה " (במדבר כג, ג): ז"ל הגר"א באדרת אליהו 
, ותיבת פירוש, אל ההר – וילך שפילקראתי ודבר מה יראני והגדתי לך  ה'אולי יקרה 

', שבוודאי מי על הר נשפה שאו נס' (ישעיהו יג, ב)"שפי" הפירוש "למעלה", וכמו שנאמר 
  עומד על מקום הגבוה יותר.  - שרוצה להרים נס 

ובלעם שרצה להעלות אותו בכדי שיוכל לקבל הנבואה, וכן כאן העלהו בלק לבמות בעל, 
  שעלה למעלה יותר, בכדי שיהיה מוכן לנבואה. - הלך עוד "שפי" 

  .וכן בכל המקומות העלהו בלק על ההרים, כדי להעלותו
יהיה הר בית ה' נכון והיה באחרית הימים " (מיכה ד, א)וכמ"ש  ולכן בחרו ההרים לבהמ"ק,

  היו מעמידים אותו על ההר. וכן המשכן .בראש ההרים ונשא הוא מגבעות"
  '.על ראשי ההרים יזבחו' (הושע ד, יג)וכן בחרו ההרים לעבוד ע"ז, וכמ"ש 

  לעולה על אחד ההרים'. והעלהו שם' (בראשית כב, ב)וכן באברהם כתיב 
3

ב"דבר העורך", שבענין הפרנסה הקב"ה מזהיר שלא נאמר "כחי ועוצם ידי  33עיין בגליון  
עשה לי את החיל הזה", אמנם בענין כיבוש ארץ ישראל לא מצינו אזהרה זו, כי מכיון 

לא עולה על הדעת לומר "כחי ועוצם  –שהקב"ה עושה ניסים כ"כ גדולים בכיבוש הארץ 

  .י", וכל עיוור רואה שזה נעשה בכח הקב"היד

אותה, וכיון שעלה הנילוס והשקה אותה א"צ עוד להשגחת 
ה', כי אז יש לה מים כל השנה כמ"ש לא כארץ מצרים היא 
אשר תזרע את זרעך והשקית ברגליך כגן הירק, אבל א"י 
שהיא צריכה למטר והמטר היא השגחיי, כמ"ש והארץ אשר 

ות למטר אתם עוברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקע
השמים תשתה מים, ועי"כ כל הנהגתה תלויה בהשגחת ה' 

להיך דורש אותה, תמיד - המיוחדת, וז"ש ארץ אשר ה' א
להיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, ר"ל שטובתה ורעתה תלויה כל יום - עיני ה' א

וממילא אתם נתונים שם בכל רגע תחת השגחת ה' להתנהג עמכם  ויום בידי ההשגחה,
  ".לפי מעשיכם בין לגמול בין לעונשתמיד 

  .(יא, י)דברים וע"ע בדברי המלבי"ם ב

: "שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחי: מפני מה לא ירד להם (עו, א)ועיין במסכת יומא 

למלך  -לישראל מן פעם אחת בשנה? אמר להם: אמשול לכם משל: למה הדבר דומה 
פעם אחת בשנה, ולא היה מקביל פני אביו  בשר ודם שיש לו בן אחד. פסק לו מזונותיו

אלא פעם אחת בשנה. עמד ופסק מזונותיו בכל יום, והיה מקביל פני אביו כל יום. אף 
ישראל, מי שיש לו ארבעה וחמשה בנים היה דואג ואומר: שמא לא ירד מן למחר ונמצאו 

  כולן מתים ברעב, נמצאו כולן מכוונים את לבם לאביהן שבשמים".

  . הגר"י אדלשטיין"] –"מדברי רבותינו  39גליון  וראה עוד
���  

  בעבר הפונה לחו"ל –שפת ים המלח 
והיה לכם פאת נגב ממדבר צן על ידי אדום והיה לכם גבול נגב מקצה "

  (במדבר לד, ג)" ים המלח קדמה
יל"ע אם גבול הארץ הוא מצומצם במקום שנגמרים מי הים, או גם קצת 

  מהיבשה שייך לא"י.
והגאון ר' חיים קניבסקי שליט"א אומר בשם החזו"א, שאפי' לדעת 

מ"מ המקום   -הראשונים שגבול מערב א"י הוא עד הים והים אינו בכלל 
שרגילים להכנס לרחוץ מסתבר שזה א"י

]4[
.  

�  
  ראשו ורובו בארץ העמים

 ויל"ע אם האיסור לצאת לחו"ל הוא דוקא
כשיוצא כולו ממש, או אפילו שלא לצאת ראשו 
ורובו, אע"פ שטומאת ארץ העמים יש גם 

  ביוצא ראשו ורובו.
���  

ב"כיבוש ארץ   –יהושע כבש את כל העולם 
  ישראל"

בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו בהם עמים 
ינגח יחדו אפסי ארץ והם רבבות אפרים והם 

  .(דברים לג, יז). אלפי מנשה
: (חלקו בילקוט שמעוני רמז תתקנט)איתא  ובספרי

"בהם עמים ינגח. וכי כמה עמים כבש יהושע, 
והלא לא כבש יהושע אלא שלשים ואחד 

שכבש מלכים ושולטוניות שהיו מלכים, מלמד 
   מסוף העולם ועד סופו.

יחדו אפסי ארץ וכי כמה ארצות כבש יהושע, 
והלא לא כבש אלא פרטוס זה קטן, אלא כל 

  .[עכ"ל]יעבד היו מלכים ושלטונים. מלכים שש
זה  -מה שיהושע כבש את כל העולם ולפי"ז 

משום שהמלכים שכבש שלטו על כל העולם, 
, וכמו אלכסנדר כולם היו תחתיו -וע"י שכבשם 

מוקדון שמלך על כל העולם
]5[

.  
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ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חולם והנה " (בראשית מא, א)ועפי"ז יש לבאר, מה שכתוב  
  ".על היאורעומד 

  ".היאורשפת וידבר פרעה אל יוסף בחלומי הנני עומד על כתוב: " יז)(בפסוק ואח"כ 
בתחילתו של עצמו, מ"מ מכיון שזה היה  על היאורוהיינו, שהגם שפרעה חלם שהוא עומד 

  היאור. שפתלכן זה נחשב שהוא עמד על  – היאור
  שהוא מארץ ישראל. נחשב כ"שפת הים", –תחילתו של הים וכמש"כ כאן בשם החזו"א, ש

5
 –מי שמחזיק וקונה את ארץ ישראל  - יש לבארו, שהנה מהבחינה הפנימית והרוחנית  

קנה עבדו עמו. וארץ ישראל היא "גברת  - שקנה את האדון קונה את חו"ל עמה. שהרי מי 
  ממלכות". וכל העולם ניזון ממנה.

כי תבואו אל הארץ. זה שאמר הכתוב: עשיתי לי גנות : "תנחומא, קדושים סימן י)(וכמו שאמרו 
שלמה חכם היה והיה יודע עקר משתיתו ... (קהלת ב, ה)ופרדסים ונטעתי בהם כל עץ פרי 

כדתנינן למה נקראת שמה אבן שתיה, שממנה  ,מציון נשתכלל העולם כולו ...של עולם.
הושתת העולם. והיה שלמה יודע איזה הוא הגיד שהוא הולך לכוש ונטע עליו פלפלין 

  "., שכן הוא אומר נטעתי בהם עץ כל פריפירות ומיד היו עושין
ואכלת ושבעת וברכת את ה'  (דברים ח)פתח רבי יוסי ואמר : "א. מתורגם) ,קנז(ובזוהר תרומה 

  אלקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. אם בארץ ישראל מברכים בחוץ לארץ מנין לנו?
אלא, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, חלק את הארץ. הישוב הוא לצד אחד, והחרבה 

והקיף את העולם סביב נקודה אחת, ומה היא? הארץ היא לצד אחר. חלק את הישוב 
הקדושה היא מרכז העולם, ובאמצע הארץ הקדושה היא ירושלים. אמצע  הארץהקדושה. 

וכל הטוב וכל המזון של כל הישוב יורד לשם, ואין לך ירושלים הוא בית קדש הקדשים. 
   מקום בכל הישוב שלא נזון משם".

לא ניכר דבר זה, שהרי אין הלכה "שהמחזיק בשדה בארץ  –והגם שלענין נפק"מ למעשה 
הוא כן שולט על  - א קנה שדה בחו"ל", אך מהבחינה הפנימית והרוחנית ממיל –ישראל 

  הכפופה לה, וניזונת ממנה.  -שדה שכנגדה בחו"ל 
שכאשר  ענין זה, וא, ואחד מהסימנים הולכן הקב"ה עשה שיהיה ביטוי כלשהו לפנימיות זו

הוא כבש על ידה את המלכים ששולטים על כל העולם, וממילא  –יהושע כבש את הארץ 

  .נחשב שכבש את כל העולם

 מדברי רבותינו
 "ילת השחרא"מרן ראש הישיבה רבינו בעל 

 (חלק ב) זצוקללה"ה
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