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לפ''ק ופרשת לך לך שנת תשע''  

.הנה כעת הוא התחלת הזמן הבעל"ט  
 

שהישיבה פותחת שעריה לבחורים לתכלית שילמדו ביגיעה מתוך  וכמובן
ם, וראש וראשון צריך להכנס עם יר"ש, ואחז"ל )ב"ר מ"ד א'( יראת שמי

שכל התורה ניתנה לצרף בהם את הבריות, ואדם שאין מעשיו ישרים אף 
אם יודע הוא את כל התורה כולה, אין לו חלק בתורה, וכי סבורים אתם 
שחכמי אוה"ע שהמציאו כל מיני חכמות ומדעים אינם מסוגלים לדעת את 

יו רוצים, אלא שעכ"ז היו נשארים במעשיהם הרעים כל התורה אילו ה
כבתחילה, והפסוק צווח )דברים ל"ב ו'( הלה' תגמלו זאת עם נבל ולא חכם, 
ובת"א כתב שם עמא דקבילו אורייתא ולא חכימו, וי"ל הכוונה עפ"י 
העובדא שבא אל החידושי הרי"ם ת"ח אחד בעל מדות מושחתות, ורצה 

כך, פתח לו בשאלה, הנה בין כלי השיר ישנו החידושי הרי"ם להוכיחו על 
כלי הנקרא נבל, ולמה נקרא בשם זה שהוא לשון גנאי ומיאוס, ענה הלה 
בגאון ובגסות, וכי לא אדע דבר זה המפורש בירושלמי )סוכה פ"ה ה"ו( 
שלכך נקרא שמה נבל שמנוולת את חברותיה בקולה, כי קולה ערב כ"כ עד 

דה, ונענה החידושי הרי"ם אכן זהו מה ששאר כלי השיר מתנוולים על י
לומר לך, כי מכאן למדין אנו שע"י שהנבל מנוולת את חברותיה לכן  ישרצית

.                        נקראת בשם זה, ללמדך שהמנוול את אחרים הוא בעצמו נבל  
 

יש לפרש במקרא עם נבל ולא חכם, שבא הפסוק להוציא שלא  ועפי"ז
להם לפי שהם מופלגים בחכמה יתירה עד שהם תאמר שהתואר נבל בא 

מנוולים את אחרים, לכן בא הכתוב ופירש לך דלא כן הוא, אלא עם נבל ולא 
חכם, וכדברי הת"א דקבילו אורייתא ולא חכימו, שהתורה לא החכימה 
אותם ונמצא שלימודם הוא לגריעותא, כי המה בבחי' יודעים את רבונם 

י כתב עם דטפשא, שאם התורה לא החכימה ומתכוונים למרוד בו ח"ו, ובת"
ולזאת כדי שישיג האדם קנין חלקו בתורה, , אותם נשארו בבחי' טפשים

צריך להתנהג במדות טובות, ואם לאו הרי כל תורתו משפה ולחוץ, ומעולם 
לא יצליח בה, ולא תקובל תורתו בשמים, ועל זה אנו מתפללים ותן חלקנו 

זמן הלימודים הבעל"ט צריכה להיות בתורתך, וראשית כניסת הבחור ל
מתוך החלטה שיעמול בכל כוחו להתנהג בדרך הטוב והישר, ואז זוכה 

תכליתו.שפותחין לו מן השמים שערי התורה ומוליכין אותו בהם עד שישיג   

 
איתא עה"פ קדושים תהיו )ויקרא י"ט ב'(, שבא הכתוב להזהיר ברמב"ן 

י' נבל ברשות התורה להמשך שיקדש האדם את עצמו במותר לו, ולא יה
אחר תאוות עוה"ז, והנה אף שלפום ריהטא נדמה שיש דברים חשובים יותר 
שצריך להוכיח עליהם, אבל מאידך גיסא אומר אני שאין אפשרות להשיג 
איזה חלק בתורה ויראת שמים באמת אם האדם מגושם וכולו משוקע 

               ון כ"א אצלבתאוות המותרים, כי התורה זכה היא ועדינה, ולא תשכ
       
 
 
 
 

עדיני הנפש הרחוקים מתאוות עוה"ז, ולזאת כאשר בחור מתחיל ללמוד 
שמור בישיבה תהי' מגמת פניו אל האמת, ולא יטה לבבו אחר התאוה, וי

אורחותיו הן בהנהגת דיבורו או בעת שינתו וכיו"ב שלא יתגשם, כי אם 
נמשך אחר התאוה מונע מעצמו קנין תורה ונסתמין הימנו צינורות החכמה, 
והדברים הללו נכונים כנים ואמיתיים בלי ספק, ויש ללמוד ולעסוק בספרי 

ליתו מוסר כחובות הלבבות ומסילת ישרים המאירים עיני האדם לדעת תכ
שלמענו נברא, ואם יקבלו על עצמם עול תורה ויר"ש, מבלי לדקדק על 
פרטי הנאותיו שיעלו לו כרצונו, מבטיח אני שיצליחו בתורה, אבל אם אינו 
מוכן לוותר על הנאותיו, ונדמה לו שאינו מסוגל ללמוד כל זמן שלא יושלמו 

                                     .              אצלו כל ההנאות, איני מאמין שיצליח בתורתו
 

שטוחה אליכם, בחורים יקרים, לסייע לי לקיים את הישיבה  בקשתי
בשמירת הזמנים, ועליכם לדעת כי להחזיק ישיבה בזה"ז היא מסירות נפש 
במלא מובן המלה, וצריך להשקיע מיטב הכוחות ברוחניות וגשמיות, עד 

אתם לעצמכם, כי בזכות זה  שבידכם לעזור להצלחתנו, ובזה מטיבים
תורתכם תהי' מתברכת, ותוכלו ללמוד מתוך טהרה ויר"ש, ועפ"י הלכה אין 

.                                                            לי רשות להחזיק בחור המבטל את הזמן  
 

לדעת כי כל הענינים הנדרשים מהבחורים אין בו חלילה שום כוונה  וראוי
רק לשמרם מן החטא, או בשביל שיזכו להצליח בתלמודם, ועליכם אחרת 

לדעת כי מקום קדוש זה נבנה בדמעות ויגיעה עצומה, וישנם יהודים 
העמלים בפרנסתם ומפרישים מממונם להחזקת הישיבה, כי רוצים לזכות 
 שיהי' להם חלק בתורה, וא"כ צריך ליזהר שלא למעול בממון זה, ואם

י יוסיף זה לנו עוז ועצמה שנוכל להשפיע ולהוריק תשתדלו להתנהג כראו
עליכם כל הצרכים הנדרשים ביתר שאת. וכעת בהתחלת הזמן הנני לברככם 
שתזכו להצליח בלימודיכם, ותהיו מאלה אשר רצונם ללמוד וללמד לשמור 
ולעשות ולקיים, אשר מספרם מעט מזעיר, וחשיבותם בשמים לאין ערוך, 

איפותיכם, ותזכו לסייעתא דשמיא לאוקמי והשי"ת יעזור שיתמלאו ש
גירסא, איש את רעהו יאמר חזק, ויוכיח אחד את חבירו בדברי נחת, ואלו 
הצריכים סיוע מה טוב לסייעם ברוחניות, כי אין לשער כמה אפשר לגמול 
חסד ברוחניות, ואם כה תעשו יהי' השי"ת בעזרכם להצליח דרככם, וכולנו 

.                                                           בורא ית"שיחד נזכה לעשות נחת רוח לה  

 
 

בגמ' )סנהדרין כ"ט( מנין שאין טוענין למסית מנחש הקדמוני, דאמר  שנינו
רבי שמלאי הרבה טענות היה לו לנחש לטעון ולא טען, ומפני מה לא טען לו 

ודברי התלמיד הקב"ה לפי שלא טען הוא, מאי הוה ליה למימר דברי הרב 
דברי מי שומעין, והקשה הש"ך בחו"מ )סי' ל"ב סק"ג( הרי איתא בגמ' 
   )קידושין דף מ"ג.( סברא זו לגבי אין שליח לדבר עבירה, ועל כל זה אמרינן
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דמכל מקום חייב המשלח בדיני שמים, וחזינן דסברא זו אינה מועלת לפטור 
מדיני שמים, ואם כן הנחש לא היה יכול לפטור עצמו מדין שמים בטענה זו 
דדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין, ומאי קאמר בגמ' דהיה לו 
לטעון כן ובמשנה למלך )הל' רוצח ושמירת הנפש פ"ב הל"ב( מתרץ עפי"מ 
דאיתא שם בסוגיא בקידושין דאף לב"ש דס"ל יש שליח לדבר עבירה עכ"ז 
זה נהנה וזה מתחייב לא אמרינן, ולכן כששולח שליח לאכול חלב פטור 

לכו"ע, וה"נ י"ל דאף דבדיני שמים לא מהני סברא זו דדברי מי  המשלח
שומעין, מ"מ בזה נהנה וזה מתחייב שפיר מהני לפטרו אף מדיני שמים, 
וא"כ היה הנחש יכול לטעון טענה זו ולפטור עצמו, עכ"ד. והשפת אמת 
מקשה דהנחש שהיה ערום למה באמת לא טען בעצמו טענה זו לפטור 

האמור עוד שם בסוגיא דחוה הוסיפה על הצווי לאסור  עצמו, ומתרץ עפ"י
אף את הנגיעה, ומעתה לפי שהיה הנחש סבור שיש איסור בנגיעה לא היה 
יכול לפטור עצמו בטענה זו, שהרי נתבאר שכל הפטור הוא מכח דזה נהנה 
וזה מתחייב, וזה לא שייך בנגיעה דאין בה הנאה, אבל הגמ' קאמר לפי 

עבור  ראוי לטעון גיעה ורק באכילה אסור, וא"כ היההאמת שאין איסור בנ
.                                                 הנחש שיפטור, אלא מוכח דאין טוענין למסית  

 
לבאר באופן אחר, דבאמת אין טענה זו מועלת לפטור מדין מסית.  ויש

שומעין שא"כ בטל דין מסית, כי יטען דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי 
)ועי' בתוס' שם בסנהדרין כט. ד"ה דברי הרב שעמדו בזה(, אלא דכוונת 
הגמ' דהיה ראוי עכ"פ לשמוע טענתו, דאף כשאין טענת האדם מתקבלת 
מ"מ יש לו עכ"פ סיפוק ששומעים את דבריו, ואילו היו טוענים למסית היו 

פי מניחים לו להשמיע את טענתו עכ"פ כדרך שהניחו לאדם וחוה, אלא ל
.                                     שאין טוענין למסית לא הניחו לו כלל להשמיע טענתו  

 
)יומא ל"ח:( הבא ליטהר מסייעין אותו, ולכן אם באים לישיבה אחז"ל 

במטרה כדי ליטהר וללמוד תורה בטהרה זוכים לסייעתא דשמיא, ויסוד 
קיום ישיבה כראוי רק ע"י הכל הוא יגיעת התורה, ובזמנינו אין שום מבוא ל

יגיעת התורה, ורגיל היה הרה"ק מקאצק זצוק"ל לומר איני מבקש מכם 
היגיעה  שלא יהא לכם רצון לחטוא, אלא שלא יהא לכם פנאי לחטוא, ואחר

ומצינו בדברי חז"ל )מובא ברש"י בראשית  מיא,בתורה זוכים לסייעתא דש
רה תקח וגו' שלמד נח ז' ב'( שלמדו מדברי השי"ת לנח מכל הבהמה הטהו

תורה, דאל"כ מהיכן ידע להבחין בין טהור לטמא, והנה לאמתו של דבר 
איתא במדרש )תנחומא פ' נח סי' י"ב( שכל שהתיבה קלטתו הכניס בה, 
מאליהם באו כל הראוים ליכנס לתיבה, וא"כ מנ"ל שלמד נח תורה, הרי 

נח, שאחר שהיה מאליהם נכנסו לתיבה. אכן יסוד הדבר בא ע"י יגיעתו של 
מתבונן בעצמו להכיר ההבדל בין הטהורה לטמאה, והתייגע בכל הדינים של 
סימני ההבדל כדי לעמוד על אמיתתן, אז סייעו אותו מן השמים שבאו 

.                                  מאליהם אל התיבה, כי הסיוע בא רק אחר יגיעת האדם  
 

שבמשכן שנעשית מאליה כי נתקשה  מצינו )במדב"ר פט"ו י'( במנורה וכן
משה בעשייתה, ולכאו' א"כ מה היה צורך לצוותו בכל פרטי העשיה, אלא 
שהיה צורך שיתייגע משה רבינו על צווי ה' היאך לעשות המנורה, ואחר 

ואחרי שממלא חובתו , היגיעה זכה לסייעתא דשמיא שנעשית מאליה
עט שעושים נחשב בשמים ביגיעת התורה זוכה לעזר ממעל, ובזמנינו גם המ

לרב, כמו שאמר האר"י הק' לתלמידו מהר"ח ויטאל זצ"ל שהכל נמדד לפי 
ערך הדור, וכיום מצפים בשמים שבחורי ישיבה יתעוררו ברצון אמיתי 
ויבקשו מאת השי"ת שיהא בעזרם שיוכלו להתנהג ביראת שמים ובשמירת 

רכי הגוף, ואז הפה והעינים וללמוד תורה בטהרה, ולא להתגשם במילוי צ
יזכו למדה מרובה של סייעתא דשמיא, וגם שכל העוסקים ומטפלים 

.                                                                           בצרכיהם יזכו לסיוע מן השמים  
    

דבר שמעתתא בסוגי' דחצי שיעור, מש"כ האבני נזר בתשובותיו  נקדים
לחדש עפ"י דעת הרמב"ם דהאיסור הוא דוקא על חצי )או"ח סי' שע"ו( 

שיעור ולא על פחות מחצי שיעור, דז"ל הש"ס )יומא ע"ד:( ר' יוחנן סבר 
חצי שיעור אסור מן התורה כיון דחזי לאצטרופי איסורא קאכיל, ומצינו 
בגמ' )חולין ע"ו:( שלשון צירוף שייך כשמצרפים ב' חצאים, משא"כ 

א נקרא בלשון השלמה, דאי' שם גבי נשבר כשמצרפים לפחות מחצי הו
העצם ויצא לחוץ דאם עור ובשר חופין אותו הוא כשר, ואמר עולא עור 
מצטרף לבשר, דאם חציו עור וחציו בשר מצטרף לכיסוי העצם, וא"ל ר' 
נחמן לעולא ולימא מר עור משלים לבשר לחומרא, ופירש"י דליבעי רוב 

ן שניהם, ע"ש. ומבואר דכשהמיעוט הכיסוי בבשר ומיעוטו עור להצטרף בי
מצטרף עם הרוב נקרא בשם השלמה, ומעתה כשנדקדק בלשון חזי 

, ובס' גורלאצטרופי נמצא דבעי דוקא חצי שיעור, שבזה יוצדק הלשון צירוף   
 
 
 

 

ארי' יהודה )לבנו של הגר"מ זעמבא זצ"ל( בשו"ת )סי' ז'( כ' לאביו בענין זה, 
ומקשה על סברת האבנ"ז דהא גופא טעמא בעי למה באמת לא נאסר רק 
ח"ש, והרי גם פחות מח"ש היה ראוי ליאסר שהרי ראוי להשלים עליו עד 

צ"ד:( בענין  כזית. ותירץ לו אביו הגר"מ זעמבא )שם סי' ח'( עפ"י הגמ' )שבת
האיסור לתלוש סימני טומאה דהיינו ב' שערות לבנות שבבהרת, ואף בתולש 
שערה אחת משתים חייב דשקלא לטומאה, ונחלקו שם ר' נחמן ורב ששת 
בתולש שערה אחת משלש, דר"נ אמר חייב דאהנו מעשיו דאי משתקלא חדא 
 אחריתא אזלא לי' טומאה, רב ששת אמר פטור השתא מיהת הא איתא

לטומאה, וכתבו שם התוס' דאם תולש אחת מארבע כ"ע מודי דפטור דאי 
משתקלא חדא אחריתא נמי לא אזלא לה טומאה. ולכאו' צ"ב למה לא נימא 

.                    גם בזה דאהני מעשיו דאם יתלוש עוד ב' שערות אזלה לה טומאה  
 

ק אם יספיק דהסברא היא דלא מחשבינן התלישה מכח דאהני מעשיו ר וביאר
כשיוסיף לעשות עוד מעשה כשיעור המעשה הראשון, אבל אם צריך הוא 
לעשיית פעולה שהיא יותר ממה שעשה כדי שיתחייב, לא אמרינן בזה אהני 
מעשיו, ולכן כשתולש אחת מארבע דכדי להתחייב צריך לתלוש עוד שנים לא 

יתחייב אמרינן בכה"ג אהני מעשיו, שהרי הוא לא תלש אלא אחת, וכדי ש
ועד"ז י"ל לענין חצי שיעור דדוקא כשאוכל חצי  ם,לתלוש עוד שני צריך

השיעור דסגי כשיצטרף עוד חצי שהוא כשיעור מה שאכל, אז יש חשיבות 
לח"ש בשביל דחזי לאצטרופי, אבל כשאוכל פחות מח"ש דאז לא יתחייב 
 כשיוסיף לאכול עוד כשיעור שאכל, רק צריך הוא לאכול יותר ממה שאכל

כבר כדי שיתחייב, בזה לא אמרינן דנחשיב לאכילתו משום דחזי לאצטרופי, 
אכן כל הנחה זו דבר חידוש הוא, ובפשטות נקטו הפוסקים דאיסור , עכת"ד

ח"ש הוא אפי' בכ"ש, גם באבני נזר הנ"ל הביא מכמה מקומות שמצינו לשון 
אצטרופי ובתוס' )יומא שם( ד"ה כיון דחזי ל , צירוף אפי' על פחות מחצי

הקשו על טעמא דר' יוחנן משום דחזי לאצטרופי, דלמה לא אמר מטעם 
שנזכר בסמוך בברייתא דכל חלב לרבות חצי שיעור, ותי' התוס' משום 
דבברייתא מרבינן נמי מהאי דרשה לאסור חלב כוי, והו"א דעיקר קרא לכוי 
איצטריך וח"ש אינו אלא מדרבנן ואסמכוהו אקרא, אבל השתא דקאמר 

מא דחזי לאצטרופי סברא הוא מה"ט דדרשה גמורה היא ע"כ. וצ"ב היאך טע
יתכן לפי האמת לדרוש שני הדברים מפסוק אחד, הרי אין שום שייכות בין דין 

.                                                                                                                אחד לחבירו  
 

הנה הכוי יש בו חלק חיה וחלק בהמה, ונמצא דכשאוכל כזית מן הכוי  אמנם
הרי הוא אוכל ח"ש מחלב הבהמה, והרי זה ח"ש של איסור, ושפיר דרשינן 
תרווייהו מחד קרא, אלא דבאוכל כזית מן הכוי יש בו מעלה דאוכל הוא אכילה 

א כוי חשובה של כזית, אלא דהאיסור שבו הוא רק ח"ש, ולכן הו"א דדוק
מרבינן מדרשא דכל חלב משום דעכ"פ אכל אכילה חשובה של כזית, אבל 
כשאוכל ח"ש בלבד אין אסור מה"ת )הגם דמאידך גיסא יש מעלה לח"ש 
שהאיסור הוא בעין, עכ"ז הרי אינו אוכל אכילה חשובה( וע"ז אמר ר' יוחנן 

לה הסברא דחזי לאצטרופי דמצד זה יש חשיבות לאכילתו, ויש בו ג"כ המע
של אכילה חשובה, ושפיר ראוי לדרוש הפסוק דכל חלב גם על ח"ש ולא רק 

.   על כוי, כי גם כל ח"ש נחשבת אכילתו לאכילה חשובה מצד דחזי לאצטרופי  
 

מחלוקת ר' יוחנן ור"ל אי ח"ש אסור מה"ת כ' הגאון רבי יוסף ענגיל  ובביאור
לשיטתייהו שנחלקו  בספרו ע' פנים לתורה )אות י'( בשם תועפות ראם דאזלי

ר"י ור"ל בסו"פ גיד הנשה )חולין דף ק"ג:( באכל חצי זית והקיאו וחזר ואכלו, 
ור"ל פוטר משום דהנאת מעיו בעינן  דר"י מחייב משום שנהנה גרונו בכזית

וליכא, ומעתה ר"י לשיטתו סובר דח"ש אסור מה"ת משום דחזי לאצטרופי 
כן יש בו חשיבות ואסור מה"ת, אבל ע"י ח"ש זה בעצמו אם יחזור ויאכלנו, ול

ר"ל לשיטתו שפוטר אם יחזור ויאכל אותו ח"ש, לכן לדידיה ליכא חשיבות 
לח"ש משום דחזי לאצטרופי וע"כ מותר מה"ת. עוד כ' שם בביאור פלוגתתם, 
כי הנה יש לחקור בענין ההלמ"מ שיש צירוף בכא"פ, מה ענינו של צירוף זה, 

השיעורים כאילו נאכלו בבת אחת, או דילמא אם ענינו שנחשבים ב' חצאי 
באמת כל ח"ש בפ"ע עומד, רק דכן גזרה ההלכה שאם יאכל אדם ב' חצאין 
בתוך כא"פ יתחייב, אף שאין חשובים כאילו נאכלו יחד. ועוד יש לחקור 
דאת"ל שנחשבים כאילו נאכלו יחד, האם נחשב הח"ש האחרון כאילו נאכל 

.                       נחשב כאילו נאכל עם האחרוןעם הראשון, או שהח"ש הראשון   
 

הספק השני כ' להוכיח מש"ס כריתות )דף י"ג.( דאם אכל חצי שיעור  ועל
מאוכלין טמאין וירד וטבל ושוב אכל עוד ח"ש והכל בתוך כא"פ דמצטרפין 
חצאי השיעורין ולא עלתה לו טבילתו שבנתיים, ע"ש. ומוכח דהח"ש הראשון 

נאכל עם האחרון ומה"ט לא עלתה לו הטבילה כי נחשב שאכל  נחשב כאילו
    כל השיעור אחר הטבילה, משא"כ אילו הוה אמרינן שנחשב הח"ש האחרון 
   
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

)לך א א ( שר אראך לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ א  
 פירש"י, לא גלה הארץ מיד, כדי לחבבה בעיניו,

ולתת לו שכר על כל דבור ודבור. )רש"י ד"ה אשר אראך(       
 ל"שאחז מה בביאור( לך לך 'פ) יעקב אהל 'בס מדובנא המגיד דברי ונקדים

 ליתן כדי הארץ את מיד ה"לאאע ה"הקב גילה שלא( לך פ"בר י"ברש הובא)
 בהמה מעשר במצות לחקור שיש מ"עפי שם וביאר אמירה כל על שכר לו

 'יהי העשירי השבט תחת יעבור אשר כל( ב"ל ז"כ ויקרא) הציווי בא טעם מה
 כמה לחשב דהיינו הבהמות מכל מעשרה אחד ליקח די לא מדוע' לה קודש

 להעביר ה"הקב צוה צורך לאיזה הכל על מעשר יפריש ומהם לו יש בהמות
 תשעה נתקנו כיצד ועוד .לה מוקדש והעשירי השבט חתת מהצאן 'א כל

 .דבר בהם נעשה שלא מאחר הראשונים
 

 להיות לעשירי יעלה מהצאן איזה האדם ידע שלא י"שע בזה הכוונה אמנם
 הטובה זו ומחשבתו לעשירי שיעלה מהם א"כאו על בלבו גמר ז"עי' לה קודש

 הציווי בא לא ירושפ הספק בכלל נכנסים כולם כי כולו העדר את מתקנת
 נותן הרי השבט תחת יעברו הצאן שכל ומשום כולו מהכלל מעשר להפריש
 .כולם את ומתקן מקדש והעישור כולם על דעתו הבעלים

 

 הסכמתו תהא אז כי מיד הארץ את ה"לאאע ה"הקב גילה לא טעמא ומהאי
 הסכים הרי מועדות פניו לאן ידע כשלא כ"משא מיוחד למקום מוגבלת
 רצון למלאות וכוונתו רגליו אותו ישאו אשר בכל הספק צד על כתלל בדעתו

ח"א דף . )דברי יונה ד"את הרבה שכרו 'יהי לזה יטנו יחפוץ אשר לכל קונו
  קע"ט(                                                                                                                        
 

(לך יב ו) . ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם וגו'  
 

 אלון עד שכם מקום עד בארץ אברם ויעבר[ ו יב בראשית] בפסוק זה ומרומז
 זה מורה אילון עד כנישתא, ביה דא שכם מקום עד ק"בזוה איתא דהנה מורה,

 דענין למעלה שאמרנו מה לפי בזה ומרומז ברבים, תורה בו שלמדו בית
 ז"ועי עובר, עולם רק הוא הזה ז"העוה שכל תמיד שזכר ינוהי אברם, ויעבר
 הוא זה שרק ד,"ולביהמ נ"לביהכ לבוא מורה אילון עד שכם מקום עד הגיע

(                                                        לאדם. )דברי יונה ח"א דף ח' הנרצה תכלית  
 

)לך טו ו( והאמין בה' ויחשבה לו צדקה   
 

בה' ילוונו גמול בטחונו בעולם הזה ולעולם הבא, כמו שכתוב בוטח "וה
)תהלים לב י( והבוטח בה' חסד יסובבנו, ואמר )שם לא כ( מה רב טובך אשר 
צפנת ליראיך", הרי זה שהוא בעל בטחון הוא עוד מקבל שכר על זה לעולם 

נו הבא, והרי זה גם מצוה בנוסף להריוח של הבטחון בעולם הזה, וכמו שמצי
אצל אברהם אבינו ע"ה )בראשית טו ו( והאמין בה' ויחשבה לו צדקה. 
ופירש"י הקב"ה חשבה לאברהם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו. כך 
אומרת עליו התורה, הוא האמין בה', והיה לו צדקה עצם הדבר שהאמין בה', 
והרמב"ן פי' והאמין בה', ולא חשש שמה יגרום החטא, משום שחשבה 

קה, הוא חשב שבאמת זה אינו מגיע לו אבל זה צדקה מאת ה', עכ"פ לצד
. )דברי יונה ח"ב דף שי"ב(                    נמצא שעל עצם הבטחון מקבלים שכר  

 
)לך טו ו( ''והאמין בה' ויחשבה לו צדקה''   

''גודל מעלת האמונה בהשי''ת''  
ו( והיה אמונת  בחז"ל )שבת לא.( אמר ר"ל מאי דכתיב )ישעיה לג דמצינו

עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת וגו', אמונת זה סדר זרעים, ומביא התוס' 
)ד"ה אמונת( מפרש בירושלמי שמאמין בחי העולמים וזורע. היינו שלכן 
נקרא סדר זרעים בשם אמונה, שמאמין בהקב"ה וזורע, ולכאורה הרי הוא 

גדל, אם לא יעשה יודע שזה תלוי במעשה ידיו, שהרי אם הוא לא יזרע לא י
הפעולה בעצמו לא יגדל, ולכן הוא זורע, אלא הפי' הוא דכיון שיודע שגם אם 
כן יכניס זרע, מכל מקום אם הקב"ה לא יעזור, גם זה לא יעזור ולא יגדל, והרי 
זה נקרא בשם אמונה, הרי שאמונה הוא גם אם עושה האדם כל מה שאדם 

זור ולכן הוא זורע, עדיין זה צריך לעשות, רק שמאמין בה' שהשתדלותו תע
נקרא בשם אמונה, אם כן קשה ביותר מה היה החטא של יוסף הצדיק 
שביקש משר המשקים, ומדוע הוסיפו לו על זה עוד שנתיים, הרי הוא עשה 
השתדלות, והאמין בה' שההשתדלות תעזור לו, ומדוע הוסיפו לו עוד 

                                                              . )דברי יונה ח"ב דף ל"ז(                שנתיים
 
 
 
 
 

 ג

וכ"כ , כאילו נאכל עם הראשון היה ראוי לומר שתועיל לו הטבילה שאחריה
עוד שם להוכיח מכריתות )דף י"ח( בענין מעילה דהצירוף הוא אפי' אחר זמן 

כ וח"ש לאחר יוה"כ מצטרפים לשיעור מעילה רב, דאם אכל ח"ש לפני יוה"
ואין יוה"כ מכפר עליו, דכי מכפר יוה"כ אכולי שיעורא ולא אפלגא שיעורא, 
וצ"ל הטעם משום דנחשב כאילו אכל כל השיעור אחר יוה"כ כי הח"ש 

.               הראשון מצטרף באכילת הח"ש האחרון, ולכן לא מהני כפרת יוה"כ  
 

ה הראשונה מבואר סברת ר"י ור"ל, דר"י ס"ל דהאכילות עפ"י החקירועכ"פ 
מצטרפות ונחשבות כנאכלו בבת אחת, ולכן שפיר יש חשיבות לח"ש משום 
דחזי לאצטרופי ויהא נחשב כנאכל כזית בבת אחת, אבל ר"ל סובר דאין 
נחשבים כאילו נאכלו יחד אלא דכך ההלמ"מ שאכילת ב' חצאי שיעור 

אכתי אין כאן שם אכילה על ח"ש, ולכן אין ח"ש בכא"פ יש עליה חיוב, אבל 
והנה יש לנו ללמוד מדין הצירוף בתוך כא"פ, שיש לזמן מציאות  ,אסור מה"ת

והוייה, ועל ידו נקבע הפטור והחיוב, שאם ישלים האדם את שיעור האיסור 
בתוך שיעור הזמן המוגבל הרי הוא מתחייב, ואם יומשך הזמן קצת יותר הרי 

ובו, וכתב בס' אהל יעקב עה"פ בראשית ברא אלקים וגו', כי הוא נפטר מחי
מוסכם מפי חכז"ל שהזמן עצמו הוא נברא ומחודש, וברצותו ית' לברוא 
העולם ברא מקודם הזמן כי חלקי ההוייה תלויים בזמן, והזמן הוא הנושא 
שלהם, כמאמר שלמה המלך ע"ה )קהלת ג' א'( לכל זמן, וא"כ ע"כ הזמן 

את כל חלקי המציאות ואח"כ נבראו כל חלקי ההוייה נברא קודם ברי
התלויים בזמן והוא מקיף אותם, והיינו כי בלעדי הזמן לא יצוייר ראשית 
ואחרית והוה, וז"ש בראשית ברא אלקים, כלומר אחר אשר ברא הזמן 

.          ונתהווה הראשית, ובאותו הראשית ברא את השמים ואת הארץ, עכ"ד  
 

ינה היא הזמן, כי כל הנבראים יש להם מציאות המושגת מיוחדת במ בריאה
לאדם, אבל הזמן אינו מושג לאדם, ואי אפשר למששו בחוש, אבל מ"מ הרי 

מצינו שהיצה"ר מתחילה נברא בצורת נחש הקדמוני,  .היא בריאה מאת ה' 
והיה עומד מחוץ לאדם, וכוחו הי' בפה לפתות את האדם בחלקת שפתיו 

אל רעהו, ואחר חטא אדה"ר נתמזג היצה"ר בתוך ממש כאשר ידבר איש 
האדם עצמו ושם הוא מסיתו למרות את פי ה', ומבואר באהל יעקב בזה 
הפסוק בפ' בראשית )ג' י"ד( ויאמר ה' אל הנחש כי עשית זאת וגו' על גחונך 
תלך וגו', כי קודם חטא האדם הוצרך הנחש לבוא בהדרת קומה ותואר הפנים 

ני אדם, כדי שישמע לדבריו, ואל"כ לא הי' האדם שומע וההילוך והדיבור כב
אליו כלל, אבל אחר החטא כבר נמשך האדם אל החטא בקל וא"צ הנחש 
להדרת התואר והקומה, לכן אמר כי עשית זאת כלומר אחר שכבר כלית 
לעשות זאת להטיל באדם רוע הזוהמא, שוב אין לך צורך לתואר וקומה, ולכן 

                                                                                             . על גחונך תלך, עכת"ד
 

בקרא )קהלת י"א ט'( שמח בחור בילדותך וגו' ודע כי על כל אלה  ומצינו
יביאך אלקים במשפט, ואחז"ל )שבת ס"ג:( דרישא דקרא שמח בחור 

רי יצה"ט, שהוא עומד ומזהיר ילדותך עד כאן דברי היצה"ר, מכאן ואילך דב
לאדם כי על כל אלה יביאך אלקים במשפט, והפירוש בזה שדברי יצה"ר הם 
לומר "עד כאן", כלומר שזהו שיטתו שלא להביט על העתיד כי אם להטיב 
לבו בהנאות עוה"ז החולפות, אמנם "מכאן ואילך" הם דברי יצה"ט, כי הוא 

להתבונן מה תכליתו עלי אדמות,  אומר לאדם להביט מכאן ואילך על העתיד,
ואל ימשוך לבו לתענוגי עוה"ז הערבים לפי שעה, ולאמתו של דבר אין בידינו 
לא משלות הרשעים ולא מיסורי הצדיקים, ואין מי שיהנה הנאה שלימה מחיי 

והאיש הנלבב משים על לבו ומתבונן ביקרת הזמן, שהרי הזמן היא , עוה"ז
ם, והפסוק אומר )דברים י"א כ"ו( ראה אנכי בריאה כאמור, ואינו דבר דומ

נותן לפניכם היום ברכה וקללה, היינו שאני נותן לפניכם את היום שהוא דבר 
חי וקיים, ואף אם אינו דבר הנראה לעין, אבל הוא בריאה ממשית, וביד 

                      .                                                          האדם לעשות בו ברכה וקללה
 

ראה שלש לא ראה,  במדרש פליאה, מה ראה אדם שחטא, שתים איתא
והוא פלאי. ונראה דהביאור בזה הוא כי אחז"ל )אבות פ"ג מ"א( הסתכל 
בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני 

יציר כפיו של הקב"ה  מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, ואדם הראשון להיותו
חסרה אצלו ההתבוננות של מאין באת, ולכן בא לידי עבירה, כי האדם צריך 
לג' דברים הנ"ל לעוררו שלא יבוא לידי עבירה. וי"ל עוד באופן אחר, כי יש לו 
לאדם להרגיש חובת אחריותו כלפי אחרים, כי מעשי האדם יש להם השפעה 

ע את האדם מן החטא, ולא די לאדם על אחרים, והתבוננות זו יש בכחה למנו
שיוכשרו מעשיו בעיני חברו המיוחד לו, אלא שיוכשרו אף אצל אחרים, וזה 
הי' חסר לאדה"ר, כי אז עדיין לא היו בעולם כי אם שנים אדם וחוה, וחסרה 
לו ההתבוננות שמעשיו יש בהם השפעה אצל אחרים, ולכן בא לידי עבירה, 

ראה, כי לא היו אז בעולם כי אם שנים ולא וז"כ המדרש שתים ראה שלש לא 
. )דברי יונה ח"א דף ש"ז וגו'(                                                                       שלשה  
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 המשך מפרשת נח העעל"ט
 

להתעסק בזה יועיל אם הוא כבר יודע כל זה מזמן, זה אינו, אלא צריך  ולא
תמיד כל היום, וצריך להבין כמה רע הוא לנפשו כשאינו במצב כזה, ואינו מביט 
ומתבונן, או שחושב על זה רק מקופיא, ואינו מכניס בזה מלאכת מחשבת, הרי 
כל אחד מבין שאם רואים מכונית גדולה מאד, שיכולה להרים משקולות 

להרים בזה דבר קטן, כבדים במיוחד, הרי בודאי אינו נעשה בשביל מטרה 
שהרי בשביל זה אין צריך כל זה, אם כן הרי הקב"ה עשה ועושה דברים גדולים 
וחזקים, שאין יכולים לתאר לעצמנו, הרי זה מוכח שיש לזה תכלית גדול, ואין 
הוא מדבר כאן על אדם שנופל לפעמים ונכשל בחטא וכדומה, אפשר ליפול 

מדבר מזה שהאדם אינו מתבונן, הוא בחטא, לזה צריך רפואות, אבל כאן הוא 
מרוצה מעצמו, וממשיך במרוצת חייו בלי להתבונן על חכמת האלקים, והוא 

.                                                                                                    נמשל כבהמות נדמו  
 

ותיך עליו בשער הזה, כי הוא שראוי לך לדעתו בעת קריאתך, מה שהעיר"ומה 
מעט מהרבה ממה שתגיע אליו בבינתך מסודי החכמה", כל מה שאמרתי זהו 
רק חלק קטן ממה שיגיע אליך מסודי החכמה, "שיגלו לך ּבֹבר ְלָבְבָך ְוַזּכּות 
נפשך", היינו שתחשוב בלבב נקי ובנפש זך, שהרי מי שאינו מתנהג כשורה 

ין בדברים אלו שהאדם נפגש בהם כסדר מדי יום ואינו ערליך, אינו מבין ומבח
ביומו, "וכאשר תגיע מזה עד התכלית אשר ביכלתך, ראוי לך לדעת, כי כל מה 
שעמדת עליו מחכמת הבורא ויכלתו בעולם הזה, איננו נחשב למאומה, לנגד 
יכלתו וחכמתו", אמנם אנו רואים בהבריאה בעולם הזה את הבורא, רואים 

הו, ובאיזה חכמה נפלאה עשה כל זה, רואים את הארץ שהבורא הוא זה שעש
והצמחים ובעלי החיים, השמים וכל צבאם ממה שהאדם יכול לראות, וכל זה 
מראה חכמה נפלאה עד אין חקר, אך כל זה אינו נחשב למאומה נגד יכלתו 

                                                 .                                                                         וחכמתו
 

אין נראה אלא מה שהצורך אליו בעבור האדם בלבד, לא כפי הגעת יכלתו, "כי 
כי אין לה קץ", כל מה שהאדם יכול לראות בעולם, אינו מראה באמת את 
הגעת יכלתו, כי הקב"ה יכול לעשות הכל בלי סוף, ומה שאנו רואים, הוא רק 

ברא בשבילנו, ומה שנוגע לנו, שאנו מוגבלים וקטנים מאד, "וראוי  מה שהוא
שיהיה בלבך מיראתו וגודל יכלתו כפיהו, לא כפי מה שתבין ממנו בלבד", 
שבאמת לא די אם האדם ירא את ה' רק לפי ערך מה שהוא רואה, שהרי אנו 

ו מבינים שהקב"ה יכול לעשות הכל, ואין אנו יכולים לראות ולהבין את חכמת
.                                                                                       העצומה, רק לדמות בדמיון  

 
צעיר הלומד בחדר, הוא שואף להיות אדם גדול, ומהו אדם גדול בעיניו,  ילד

נדמה לו שזה אדם שיכול ללכת ולבוא מתי שרוצה, ולכן הוא רוצה להיות גדול, 
להיות משועבד למלמד וכדומה, אבל זה ילדות של הילד, שהרי אדם גדול  ולא

משועבד הרבה יותר ממנו, שצריך ללכת למסחר, וכשחוזר בלילה הוא עיף 
מאד, ואין לו חיים טובים כמו שיש לתינוק הזה שמקנא אותו, ואם ישאלו את 

בזמן  הילד, מדוע אתה רוצה להיות כמו הגדול, יענה שהוא אינו צריך לישן
שאומרים לו, ואינו רוצה לקום בזמן שאומרים לו, ולהתלבש מהר ללכת לחדר 
וכדומה, וזהו התענוג הכי גדול בעיניו של התינוק, אבל הרי זה ילדות, ונתתי 
זאת רק כדוגמא ומשל איך יכול להיות שאין מבינים, וההבנה שחושבים 

ן אנו מבינים שמבינים היא באמת ילדות, ומזה אפשר רק לדמות כמה שאי
בעצם חכמת הבורא יתברך, שהרי אין אנו אפילו טפה מכל הבריאה, ואנו 
רואים רק מה שהקב"ה ברא בשבילנו, ואין לנו שום השגה מה עצומה היא 
חכמתו יתברך, ומזה אנו יודעים מה שאין אנו יודעים, שבאמת אין אנו יודעים 

                                                         .                כלום, תכלית הידוע שנדע שלא נדע
 

דמה עצמך בעולם, אל ילד הנולד בבור מאסר המלך, וחמל עליו המלך, "אך 
וצוה לו בכל הטוב לו וכל הצריך לתקנתו, עד שגדל והשכיל, ואיננו יודע 
מאומה חוץ מן הבור ומה שיש בו", שאף פעם לא ראה הילד הזה ולא שמע, 

איזה דבר אחר שיש בעולם, מלבד מה שהוא רואה בתוך הבור, ששמה על 
אסירי המלך אסורים, "והיה שליח המלך בא אליו תדיר בכל מה שצריך לו, 
מנר ומאכל ומשתה וכסות, והודיעו כי הוא עבד המלך, וכי הבור וכל אשר בו, 

", וכל אשר יביא אליו מן המזון, של המלך הוא, וחייבו להודות לו ולשבחו
.     שאתה חייב להכיר לו טובה, שהרי המלך עושה לך את כל הדברים הטובים

      
 
 
 

     

 

הילד הזה לשליח המלך, "אני משבח בעל הבור הזה, אשר לקחני לעבד "ואמר" 
לו, וייחדנו בכל טובותיו, ושם עינו ולבו עלי, אמר לו השליח, אל תאמר כן פן 

אין הבור הזה לבדו ממשלת המלך, כי ברחבי ארצותיו מכפלי הבור תחטא, כי 
הזה, מה שלא יספר מרוב, וכן אין אתה לבדך עבדו, כי עבדיו רבו מספור", ויש 
בנמצא הרבה מאד כמוך, אתה אינך היחיד, הם רבו מספור, "וכן מה שהגיע 

, וכן אליך מטובותיו וחסדיו, אינם נחשבים למאומה לנגד טובותיו על זולתך
השגחתו עליך איננה נחשבת לנגד השגחתו על זולתך, ואמר הנער, אינני יודע 
מה שזכרת", כי לא ראיתי כלום חוץ ממה שאמרתי, "אך הבינותי מדבר המלך, 
כפי מה שראיתי טובתו וממשלתו בלבד", ואיני יכול לדבר על יותר ממה 

שר אין קץ שראיתי, "אמר לו השליח, אמור, אני משבח המלך העליון, א
למלכותו" שאיננו משיג אותו, "ולא תכלית לטובתו וחסדו, ואני כלא חשוב בין 

".                                                          רובי חייליו, ועניני איננו כלום לפי גודל יכלתו  
 

הנער מענין המלך מה שלא היה מבין", ממילא עכשיו הבין כבר שיש "והבין 
ה יותר ממה שהיה נדמה לו, וממילא נכנס יראת המלך בלבו, "וגדלה מעלתו הרב

בנפשו, ונכנסה אימתו בלבו, ותגדל בעיניו טובתו ומה שהגיע אליו ממנו, מפני 
גודל מעלתו, ומעוט חשיבות הנער במלכותו", שהרי מתוך מה ששמע הנער 

לו ככל  מגודל מעלת המלך, הבין שאם המלך כל כך גדול, ומכל מקום עשה
הטובה הזאת, זה הגדיל טובתו בלבו, וכן אימתו ויראתו גדלה הרבה, וכן הוא 
הדמיון גם אצל בן אדם, שאם יסתכל רק בחכמת הבורא הנראה ממנו, ורק מן 
העולם הזה שאנו מכירים, גם זה יגרום לו יראה, אבל באופן מצומצם, אבל 

ו, זה יגדיל יראתו הרבה כשיבין וידע שזה רק חלק קטן מכל חכמת הבורא וגדלת
      .                                                                                                                            יותר

 

אחי, שים לבך אל הדמיון הזה, כשתסתכל בגלגל הסובב את הארץ, כי "ואתה 
ה מן הארץ, כל שכן בכולה", היינו בכל אין אנו מבינים מה שיש בבקעה קטנ

העולם הזה עצמו, השמים ושמי השמים וכל צבאם, שהם עצומים וגדולים עד 
אין חקר, "וכל שכן מה שיש אחורי הגלגל", מה שיש עוד מאחורי הגלגל, שאינו 
שייך בכלל לראות שם, כשמביטים בספרים המדברים מגודל הבריאה, אי 

ה הגדול הזה, איך שהחוקרים מדדו ומצאו את אפשר שלא להשתומם על המרא
המרחקים העצומים שיש בעולם שלנו בתוך הגלגל, בין הכוכבים וביניהם לבין 
הארץ, ומדדו זאת בשנות אור, היינו כמה זמן לוקח לאור להגיע ממקום אחד 
לשני, שהמספרים של שנות אור הם מספרים שכוללים מספרים עצומים אם 

יל וכדומה, כמו שמודדים על הארץ, והגיעו למרחקים של היו מודדים אותם במי
מיליוני שנות אור שהם מכירים, ואם האדם יתבונן, שאף שהבריאה כל כך 
גדולה ונשגבה, שאי אפשר לנו להשיגה, ובכל זאת כל אדם מושגח בהשגחה 
פרטית, ומאז שהוא נברא, הכל מושגח מה יהיה אתו, ומתחשבים עמו, הרי עי"ז 

.                                                   תבונן בחסדי ה' עליו, וכמו במשל הנ"ליתעורר לה  
 

אחי המשל הזה, ובחן אותו, והבן מענין הבורא יתברך כפיהו", כמו "התבונן 
שראינו בהמשל, "ויגדל בעיניך מה שחננך מטובו וחסדו, אשר שם עליך עינו 

ומצותיו וחוקיו בעין הגדּולה, והעבר על  לטובה בכלל בריותיו, והבט אל ספרו
מחשבתך רוב המורא והגדולה אשר תמצא בלבך, למי שתמצא ידו מן הטוב 
יותר ממך מבני אדם, כי כפי יתרון מעלתו על מעלתך, ומעוט צרכו אליך, תהיה 
גדולת טובתו אצלך, וכן תהיה למצותיו ואזהרותיו מעלה בלבך כפי זה, 

בין והתבונן, תמצא בעזרת השם, והאלקים ישימנו  והשתדלך וטרחך בעניניו,
".                                    מאנשי עבודתו המכירים עניני טובתו ברחמיו וחסדיו אמן  
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