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øðùøå éëãøî áøä  
  

  גדר קדושת עבר הירדן
  ]ויציאה לרמת הגולן בשביעית[

  

, ד אם עבר הירדן היתה בכלל כיבוש עולי בבל"ם והראב"נחלקו הרמב
, עבר הירדן שביעית נוהגת בה מדבריהם) ד כח"שמיטה פ(ם "שכתב הרמב
לא יהיו ארצות אלו , י וספיחי סוריא מותרים באכילה"וספיחי עבה

מ אין "דבמקום שהחזיקו רק עו' פי[. י שהחזיקו בה עולי מצרים"חמורין מא

א מה היה צריך "א, ד השיג" והראב].י לא יהיה חמור"ועבה, בו דין ספיחין
מ שכבשו "הר' מ ביאר דד"ובכס. ו הרי לא החזיקו עולי בבל"להביאו מק

) חב קצ"ח(ץ "כ התשב"וכ, י כדמצינו בינאי המלך"עולי בבל מקצת עבה

  .ו"מ לפטור משום הק"הר' ולכן כ. י כבשו גם עולי בבל"דעבה
מ "הר' י מדוע כ"ב כבשו את עבה"כ דעו"דא) ג כה' סי(א "החזו' והק

ראיות ' והביא ג. י לכל דיניה"י כא"ששביעית מדבריהם והרי דין עבה
ומוכח דדין , דכשגלו שבט ראובן וגד בטל היובל:) לב(מערכין ' א, לזה

י כל זמן שלא "ט ג דאוכלים בא"משביעית פ' ב. ת"ת בה מהיובל ושביעי
דדין בתי ערי חומה נוהג ' מבו) שם(בערכין ' ג. י"כלה לחיה בעבה

י "ברכ' ועי, שהביא עוד ראיות' י' א ליקוטים סי"ע בחזו"וע. [י"בעבה
ב לא כבשו את עבר הירדן ולכן "א דודאי עו"החזו' ולכן כ]. ח תפט"או

ץ "אולם כבר מהתשב. מ"כ המל"ק מדרבנן וכשביעית נוהגת שם ר
מ דהיא דרבנן משום "א דאם טעם הר"ע על החזו"ועוד צ. מ דלא כן"וכס

  .שלא היה כיבוש מדוע לא כתב כן גם לגבי שאר מצוות התלויות בארץ
פ "ם דשביעית בעבר הירדן לעולם היא מדרבנן ואע"ונראה בדעת הרמב

, י"י חלוק מא"ת מצאנו דעבהדהנה לגבי כמה הלכו, ב"שהיה כיבוש עו
וכולהו ילפי , ועומר ונגעי בתים וערלה] ביכורים' אבי עזרי ריש הל' עי[בביכורים 

י היא "דודאי עבה, א"ונראה דהחילוק בין הנך לשאר מצוות התב. מקרא
ץ שהיא מקום שקיבלנו ירושה מאבותינו והיא "כמו שהאריך התשב[י גמורה "א

יש גם מעלה בגבולות ,  שיש מעלה לירושליםאלא דכמו, ]י"מקום מושב בנ
לגבי ביכורים ' והוא המבו. י"מסעי שהיא משכן השכינה יותר מעבה' דפר

  ].דנובע ממקום השכינה[דרק גבולות אלו חשיבי לארץ זבת חלב ודבש 
הוא משום דאינם שייכים לקרקע , י"א בעבה"ל דחיוב מצוות התב"כ י"וא

' וראיה לזה דשי[,  ישראל על אדמתםדוקא אלא הוא תנאי במצוה שיהיו
]. מ"י חייבים בתרו"ל ונגמרה מלאכתן בא"מ שפירות שגדלו בחו"הר

הן מצוות הנובעות מכח מעלת וקדושת , כ נגעי בתים ושביעית"משא
  .ק"וכן עומר וביכורים שמעלתם נצרכת משום שקרבים בביהמ. המקום

י ארץ סיחון  לאחר שכבשת- י בעת ההיא "פ ואתחנן כתב רש"והנה בר
נ אם סבר "דממ) ר' סי(ץ "והקשה התשב. ועוג דמיתי שמא הותר הנדר
וחידש . מדוע התחנן לעבור את הירדן, י"שהותר הנדר משום דהוי א

י כגון "י ואין שם כל מעלות א"דבעבר הירדן לא מתקיימת מצות ישוב א
  .י"י אינו לגמרי כא"ד עבה"הרי דלפי. 'י וכו"י וקבורה בא"אוירא דא

ר "ג וב" על בר"דביאר הטעם שהקפיד מש, ז"ן חולק ע"אך נראה דהרמב
) כא,חוקת כא(' וכ, י"י דינה כא"פ דגם עבה"אע, י"שלא רצו להכנס לא

אבל משה היה ' ל כי ארץ סיחון ועוג ירושתם של ישראל היתה וכו"וז
והיה חפץ שיהיה כל , עממים' יודע כי ישראל עתה לא יכבשו כל י

ושהיא הארץ הטובה , שיהיה מושבם יחד, לירדן והלאהכיבושם מעבר 
קדושות שאין ' ועוד אמרו רבותינו בי' אשר היא זבת חלב ודבש וכו

י על "שיטתו דיתרון א' ומבו, ש"עי. ק ולשכון השכינה"י ראוי לבהמ"עבה
  4' המשך בעמ.   נ"אלא כמש, ץ"י היא מעלה בעלמא ודלא כהתשב"עבה

  ח"שספרשת מסעי ת, ד"בס
 

  :נושא הפרשה

  גבולות ארץ ישראל
õøàä úàæ ...  äéúìáâì ïòðë õøà

é äæ ïåéìâ" ì  
  ל"ר משה אריה סוקולובר זצ"מרדכי חיים ב' ג ר"נ הרה"לע



  

 שער האגדה
  

øãéì ïîìæ äîìù áøä  
  

  גבולות קדושת הארץ
  

צו את בני ישראל ואמרת אליהם כי אתם באים אל הארץ "
כנען זאת הארץ אשר תפול לכם בנחלה ארץ כנען 

י בביאת "תלה הכתוב את קביעת גבולות א". לגבולותיה
י לאבות "ירם בעת הבטחת אולא הזכ, ישראל לתוכה

י ביאר הטעם שנכתבו מצרני גבולות רוחותיה "ורש. הקדושים
  .משום המצוות התלויות בארץ, סביב

י "א] ואויר[דכאשר נתקדשה קרקע , ד דרוש"ויש להוסיף ע
שכן , נצרכה קביעת גבולותיה סביב, י לתוכה"בביאת בנ

דצריכה גבולות ברורים , דרכה של כל קדושה ארצית
בא וראה כמה האריכה ]. וכמו דמצינו במקום המקדש[, דוקדקיםומ

שהוא , התורה במתוה גבול דרום מים המלח עד נחל מצרים
וכך היה מאז ומעולם [, א"מקום מדבר אשר אין בו יישוב בנ

י לא היה "שדרומה של א, אלה מסעי' כמו שהוכיח בס
כ האריכה התורה בגבול דרום ודקדקה "ואעפ]. מיושב

ויצא מחצר ... ונסב מנגד למעלה עקרבים ועבר צנה", בפירוט
הרי שדקדק הכתוב לקבוע התוואת ..." אדר ועבר עצמונה

  .גבול ברור עד היכן מקום הקדושה ומהיכן מתחיל מקום חול
באשר הארץ , וציווי זה ניתן בשעת כניסת בני ישראל לתוכה

הקדושה ראויה להם ואינה מגלה צפונות קדושתה אלא 
כ "כמאה, שה נאמנת אשר צופנת מגדיה לדודהכא, להם

".  ועל פתחינו כל מגדים חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך"
 לכם -" זאת הארץ אשר תפול לכם בנחלה"ל "וכבר דרשו רז

וכן .  ומשלו לשפחת המלך שנישאת לעבד המלך, היא ראויה
י נותנת פירותיה "ל דכשישראל בגלות אין א"מצינו בדחז

הרי דאף מעלתה הגשמית של הארץ . ים בהלאומות השולט
  .ו לקדושת הארץ"וק, מיוחדת דוקא לישראל

ומצינו הקבלה בקדושת הר סיני שאף שם היתה הקדושה 
". הגבל את ההר וקדשתו"כמו שנצטוו , תלויה בגבול

בדמיון , פ בהר ביאר ענין שמיטה אצל הר סיני"ובאלשיך ר
  .תן תורהי לקדושת הר סיני בשעת מ"קדושת קרקע דא

אך בקדושה העליונה אין , ז בקדושה הארצית"ונראה עוד דכ
ש שכל המענג את השבת "וזהו מ. צ הגבלה"גבולות וא

כי קדושת שבת עליונה , .)שבת קיח(נותנים לו נחלה בלי מצרים 
ל דשבת היא מתנה "וכמאחז, מקדשכם' כ אני ד"היא כמאה

  . לעילאהמקובלים דשבת היא אתערותא ד' ונודע בד, טובה
, ויתכן דזהו החילוק בין שילה לבית עולמים בדין אכילת קדשים

. דלא נקבעה קדושה בקרקע, שבשילה נאכלים בכל הרואה
דכבר , ולעומת זה בבית עולמים נאכלים דוקא תוך החומות

  .נתקדשה אדמת ירושלים
באופן שנתעסקו גדולי , דרכים שונות' ויתכן לומר דאף בדבר הלכה ישנן ב

יש שקבעו עיקר תלמודם בבירור יסודי הדינים . ת בדרך לימודםהדורו
ויש שעמלו וטרחו בבירור . ד קדושה העליונה"וזה ע, וגדרי וטעמי ההלכות

  .ל"והיא קדושה שלמטה כנ, ההלכה לדעת את המעשה אשר יעשון

ל כי ענין "בשלח וז' ק בפר"ומן הענין להביא דברי השלה
והטעם בכולם כי ',  וכוהקביעות מקום תמצא בכל הקדושות

המבדילין ' סביב הקדושות סביב רשעים יתהלכון דהיינו הקלי
וקביעות מקום הוא ייחוד שמתייחד עם הקדושה , בעוונותינו

  ].א"ע בשפ"וע [.הפנימית ולא יראה חוצה כי כל כבודה פנימה

 שער הבירור
  

øòèééì íééç äùî áøä  
  

  גבול נחל מצרים
  

à éìåáâî" àåä íåøãá é"íéøöî ìçð " åîë
øôá øîàðù ')ãì,â-ä" (áâð úàô íëì äéäå ... áñðå

 åéúåàöåú åéäå íéøöî äìçð ïåîöòî ìåáâä
äîéä ."ùø ùøéôå" é)â (éôò" íéøöî õøàù æ

úéáøòî úéîåøã òåö÷îá , äéä íéøöî ìçð éøäù
íéøöî õøà ìë éðô ìò êìäî ,  øîàðù åîë

 òùåäéá"íéøöî éðô ìò øùà øåçéùä ïî "
ñôîåàì íéøöî õøà ïéá ÷é"åëå é 'éò"ù.  

 íéøúáä ïéá úéøáá íäøáàì øîàð íâ êëå
)åè,çé" :( øäðî úàæä õøàä úà éúúð êòøæì

úøô øäð ìåãâä øäðä ãòå íéøöî."  
øåàéä àåä íéøöî ìçð íà øøáì ùéå , åðééäã

íéøöî õøàá øáåòä ñåìéðä , úéùàøáá àø÷ðù
)á,àé" (ïåùéô "îë"ùø ù"íù é .î ìçðã åà íéøö

íéøöîì êåîñä øçà øäð àåä ïàë øåîàä .áéå" ò
 ïàë]úá ïëå"é [ íéøöî ìçð íâøú-" ñåìéð

éàøöîã" ,]øôá íâ êëå 'íù êì êì .[ è÷ð ïëå
øâä"éôá à ' òùåäéì)åè,ã (éò"ù.  

îâäî åæ äèéù ìò øéòäì ùéå ' úåòåáùá)æî (:
]ùøá àáåîå"øô é 'íù êì êì[ , àø÷ð úøô øäðù

 ìåãâä øäðä]òà"ôã ïéáî ïè÷ä àåäù  ' úåøäðä
ïãòî íéàöåéä[ ,àì ÷åáã àåäù éôì"é , ìùî

åëå êìî êìî ãáò èåéãä' . ïéáî ïåùàøä äðäå
 àåä íéøöî ìçð íàå ïåùéô àåä íù úåøäðä

ïåùéô àåäù ñåìéð ,à" ìåãâ åúåø÷ì éåàø éôè ë
â àåäù"àì ÷åáã ë"é ,úøô øäðã äéúåéìòî éàîå .

]åùå"ñá ø"÷äù ã ' úîàá ïëøô á÷òéì ' êì êì
öá çéðäå"ò[.  

áéúä úèéù ìò å÷ìç íéùøôîä úîàáå" ìçðù ò
ñåìéðä àåä íéøöî ,îë"øôá àøæò ïáàä ù '" ìà

íéøöî ìçð ,øåàéä åððéàå] "ëå"ééçá åðéáø ë .[
ëå"áàä ë" êì êìá ò" øåçéù àåä íéøöî øäðäî

øåàéä àìå ." äéîøéá øëæåîä øåçéùì åúðååëå
)á,çé" (î êì äî äúòåøåçéù éî úåúùì íéøö" ,

 úåîå÷î ãåòáå)âé òùåäé ïåâë,éäãå â"âé à,ä  .(
 çøæî ãöì ñåìéðäî äáøä ÷åçø àåäå] ïååéëì

à"é.[  
ëå" çøôå øåúôëä ë)éô"à (æå"ì , íéøöî ìçðù éøä

øàì úéîåøã úéáøòî òåö÷î àåä" ìçðä äæå é
øåçéùä àåä ,ùøéô ïëå"æ é"ì ,åëå øåàéä åððéàå '

ðéáø íâøú ïëå äéãòñ å)éòñî øéñôú (åâå áñðå '
åâå íéøöî äìçð 'åëå ùéøò ìà éãàå'.  

åëä éøáãáå"ùø úòã ïëù øàåáî ô" ìçðù é
ñåìéðä àìå øåçéùä àåä íéøöî ,ôìå" áùééúé æ

å÷ä 'ìåãâä øäðä àø÷ð àì íéøöî ìçð éàîà ,
ïåùéô åðéàù íåùî.  

ö êà"îî åéøáãá ò"ùø ù"ñôä ìò òùåäéá é '
ðä"ôá åàéáäù ìø ')âé,â (ëù ' íéøöî ìçðù àéãäì

à úà ìáåâä"ñåìéðä àåä é ,]ëå"ãøä ã"íù ÷ .[
ëå"ùø ë" äéîøéá é)íù (æå"ì ,øåçéù éî úåúùì ,

ñåìéðá íëéøåëæ åòáèù ,îë ñåìéð àåä øåçéù" ù
íéøöî éðô ìò øùà øåçéùä ïî . ïåùìá òîùî ïëå

ùø"øôá é ')íù" ( ãöì ñåìéðä úà íøéáòî äéä
ì ïéàáå ïåôöà"é" , ùîî ìåáâá àåäã øàåáî

îëå"ôùä ù"ç.  
åàëì øàåáîå 'éùã 'ùø"áàäë àìã é"åëäå ò"ô ,

ëã 'ñåìéðä àåä íéøöî ìçðã àéãäì .ôìå" æ
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  פותח שער
  

  הערות
  

 áåúëù øîàù ìàøùé éìåãâî ãçàî ידוע 
 íéîéé÷îùë äîùðä úìòî ìò íéøôñá

éøúî úçà äåöî"úååöî âבשלימות  , øîàå
úåîéìùá åì ùé úçà äåöîã åîöò ìò , àåäå

àî àöé àìù äî"é .äå äîë éúòîù øáë äð
àî åàöé øáë íäù éùðéà éøîàã íéîòô" é

 åà ïìåâä øåæéàá ïãøéä øäð úà åøáòùë
åëò øéòá åéäù .íãéá àéä úåòèå , íâã

à àåä ïãøéä øáòî"é , àåä ïìåâä øåæéàå
à àåäå ïãøéä øáò"é , éìåò íâ åùáë íùå

 íéøöî)á úìçð äúéä íùå"áå â" èáù éöçå ø
ïåîøç øä ãò äùðîä.(  íéðåùàøä áåø éôìå

ìáá éìåò åùáë íâ , àúééøáá øàåáîë
ô éîìùåøéá"úéòéáùã å , åùáë ìáá éìåòã
ïãøéä øáòá , ùåáéëá ïééãò àéä åëò ïëå
íéøöî éìåò , øúåé äéä ïåôö ìåáâ éøäù

éðåôö , øùà úìçðî íä ïåãéöå øåö íâ éøäù
íéøöî éìåòî ,)úéðåôö øúåé óàå , úåèéùä åáøå

ìåáâ ïëéä ãòëàå ïåôö "î.(  
 ììë úàöì àìù ãéô÷äì íéöåøä ïëìå 

àî"é , äî ìë íåøãì úàöì àì ãéô÷äì ùé
ïéö ìçðî úéîåøãù ,à ÷ôñ àåä íùîã" é

ìáá éìåò àìå íéøöî éìåò àì åùáë àìù .
åøú éáâì íà óàå" õøàá úåéåìúä úåöîå î

ïéö ìçðî úéîåøã øúåé íâ íéøéîçîù ùé ,
î"÷ôñ øãâá ÷ø äæ î .îùù åîë éúò

äøäî"ø â"éøâä ïøî åì øîàù áåù é" ù
èéìù áéùéìà" úåøéô àéöåäì øåñàã à

 ÷ôñ äåäã íåùî úéðåôöä äáøòì úéòéáù
à"é.  

  הרב ישראל קרויזר

    
éô  ' äìòîì áâðî ìåáâä íëì áñðåי"רש  

íéáø÷ò .ëíå÷î ìàðù  ' àöéå åà áñðå
 êìåä àìà äåù øöîä äéä àìù ãîìî

õåçì àöåéå ,å øöîä àöåé åðåôö ãöì í÷åò
åë ïåñëìàá íìåò ìù' .íùå ,øãà øöç àöéå .

íìåò ìù ïåôö ãöì áéçøîå øöîä èùôúî, 
ëò"ì .ùø úðååëá åèáçúð íéùøôîäå"é, 

 ìà áñð ìåáâäù äøåî åðåùì úåèùôù
à äøö÷úðå ïåôöä"é . ìéëùîá ïéáä ïëå

ãåãì .åâä êà"ùøáã äîú à" åè òùåäé é
àëôéà òîùî ,ìæ" ù"á àåä ïàëå ìà èìå

íéáø÷ò äìòîì áâðî àáå õåçä" .ëåáú 
ìåä àëôéàã"ì, ìù åîåøã ãöì í÷åòå àöåéå 

íìåò,÷åñôä ìëá ïëå  .åëáù àìà" àéáä ô
ùø ïåùì"åðéðôìãë é ,ëå"úë ìëá ä" é

ùøéô"åðéðôìù é .ùø úðååëã áùéé ùåáìäå" é
 í÷åò ìåáâä å÷ã את íìåò ìù ïåôö ãö) ìà

íåøãä (à äáçøúð àìéîîå"é,ò "ù . äðäå
ïë çøëåî,íä àø÷îä éîòè éë  ," áñðå

íëì-áâðî ìåáâä- øáòå íéáø÷ò äìòîì
äðéö",ëå "â åè òùåäéá ä, ìåáâä øîåìë 

íåøã ìà áñð) .ãå" íéðôì íéàø÷ð ú

  שער הציון
  

  :מיני גבולות בתורה' ד
מנהר מצרים ) כא-יח, בראשית טו( מה שנאמר לאברהם -גבולות העתיד . א

ב "ב' עי[. יני קניזי וקדמוני שלא ניתנו לישראלוהן ארצות ק, עד נהר פרת
  ]. שעדיין אין בהן קדושה' ושם מבו, מהן ארצות אלו. נו
בדרום מים המלח עד נחל , כשנכנסו לארץ] 'בפר[מה שנאמר לישראל . ב

י ביחזקאל "לרש [ובצפון מהר ההר עד לבא חמת' מצרים עד הים הגדול וכו
  ].יז עד דמשק,מז
. שהגבול עד נהר פרת) ד,כד וכן ביהושע א,ז ויא,א(ים מה שנאמר בדבר. ג

ובזה מבואר . [שעד שם נצטוו ישראל לכבוש) כד,דברים יא(ן "דעת הרמב
דשיעור זמן שאלת הגשמים עד שיגיע אחרון שבישראל . הא דתענית י

' ף שם כ"י על הרי"אך רש, ט"תוי' עי[י "כיון שהוא סוף א, לנהר פרת
  .י פרת"שסוריא ע) א ט"תרומות פ(ם "רמבאבל דעת ה]. דהוא בבבל

ושתי גבולך מים סוף ועד ים ) לא,כג (בשמות' שנא, ים סוף בדרום. ד
  ).כו,מלכים ט (י ים סוף"ונתקיים בימי שלמה שמלך עד אילות ע, פלשתים

דהיינו "  בנחלהÌÎÏאשר תפול "' הפס' שדן בזה ופי' ם בפר"במלבי' עי
  .חיבו גבולםאבל בעתיד יר, עתה שמספרם מועט

  

  עולי מצרים ועולי בבל
נחלקו ]. א"ו מ"שביעית פ[" עד הנהר ועד אמנה "-מה שהחזיקו עולי מצרים 

' עי[ .מסעי או פחות' בפר' בזה ראשונים ואחרונים אם הוא כגבולות שנא
  ].אבל לא ברוחב) מצפון לדרום(שכבשו הכל לאורך ' א כ"פ פי" ובכו,ז"א ה"ם תרומות פ"רמב

ורצועה עד כזיב כשביעית : גיטין ז[החזיקו בצפון עד עכו , עולי בבל
מ "ב לעו"ם אין חילוק בין עו"לדעת הרמב. [עד אשקלון, בדרום]. שם

אבל כל הראשונים פליגי , י ורצועת כזיב"מלבד כמה ערים שבתוך א
  ].מ כבשו גם דרומית מאשקלון"דעו

  

  גבולות פרשת מסעי
. א"מ למצוות התב"י דנפק"שפיר" זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה"

י "מדוע גבול מזרח הוא הירדן והרי בעבה, כ"דא' הק) 'סט(ז "הגרי' בחי
. ש"מ לביכורים עי"דנפק' ותי. י"א דקדושה כא"כ נהגו כל מצוות התב"ג

י דהוא לגבי מצוות שאינן נוהגות "ברש' וכבר קדמו המשך חכמה שפי
גבולות כהמשך לתנאי י פשוטו נאמרו ה"והוסיף דעפ. י כבכורים"בעבה

א "החיד. ר שהם צריכים להמתין לכיבוש ונחלת גבולות אלו"ג וב"ב
 אך .ל פטורים"מ לגבי רִאיה דיושבי חו"מביא עוד נפק) ד(בנחל קדומים 

  .במי שיש לו קרקע בעבר הירדן אם חייב בראיה' דנס.) טז(כלי חמדה ואתחנן ' עי
 הרי קודם כיבוש וחילוק לא נ"י דממ"על רש' הק) סב ג' סי(בקובץ הערות 

ולאחר כיבוש וחילוק הרי תלוי בכל המקום אשר , מ גם בארץ"נהגו תרו
  . ש"עי, מ לגבי מצות כיבוש"ל דהנפק"דאפ' וכ. ל"חו' תדרוך ואפי

  

   הים הגדול
י "הב. נחלקו הראשונים מהו הים הגדול ואם הים התיכון נקרא אוקיינוס

אינו ) ים התיכון(י ולמצרים "אש שהים ההולך ל"הרא' רכח הביא תשו
, ע שם פסק שמברכים עליו שעשה את הים הגדול"אך בשו, הים הגדול

ש "וכדעת הרא. ותחום ימא רבא אוקיינוס) ו,לד(' י בפר"וכך משמע בת
דהים הגדול הוא ) ח,ח(פרה ' ש מס"מ ובר"ם בפיה"משמע גם ברמב

יטתם דכיון שהים שבטי נחלתך ביאר ש' ובס[. האוקיינוס המקיף את העולם
ו "שקלים פ' ירוש(התיכון נוצר רק בדור אנוש שהציף את העולם והתפשט עד יפו ועכו 

ת "שו' ועי].  שעשה את הים הגדול-א לברך עליו את ברכת מעשה בראשית "א, )ב
  .ב מט"ז ח"ס אהע"חת

  

  הירדן
ל או גבול "י או מחו"דעות אם הירדן עצמו מא' ד ג"ד ה"חלה פ' בירוש

' בירוש' ועוד מבו]. ג קצח"ץ ח"תשב' ועי. ספרי קנט ובכורות נה' ועי[. ע"בפנ
. מ כב"ש ב"רא' תוס' ועי. שם שהגבול הוא הירדן גם אם השתנה מסלולו

הר צבי ' ועי. 'י הירוש"דנקט דוקא ירדן עפ' בהא דירדן שנטל מזה וכו
  .זרעים קיח בענין הטיית מי הירדן

  

  הגבולות בזמננו
ועדיין אין אנו בטוחים אם אפשר לסמוך על "יח ' ג' ית סישביעא "החזו' כ

, ל ושמות הערים ומקומותיהן נשתנו"שלא דקדקו בדברי חז, מפת הארץ
  ."ויש שנמחקו זכרם ובנו על האומדנות

גבולות הארץ ' קונ, ו"אור לציון שביעית פ: מ לעוסקים בציון הגבולות בזמננו"מ
דרך אמונה תרומות , נ-מד' א סי"וסף חת משנת י"שו, ו"במשנת יוסף שביעית פ

   .קובץ אורייתא יט, מג- תקיג' מנוחת אמת עמ, ל"א ז בביה"פ
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ñá íéàáä úåðåéìâä éàùåð"ã:  
  

   כח בית דין– פרשת דברים

   בל תוסיף–פרשת ואתחנן 

   מזוזה-פרשת עקב 

   מחיקת השם-פרשת ראה 

   בל תשחית- פרשת שופטים

  

 ת למדורים השונים "ד

 ,יתקבלו בשמחה
  

òîä íéëøáà áåúëì íéðééðå  
øîåçä úà øåñîì íéù÷áúî  

 ]ò óéãò"÷ñéã â[   
ïåôìèå íù óåøéöá ,  

 úáéúá"äùøôã à÷îåò "  
äöåàì äñéðëä ïéîéîù"óñåé úéá ñ.  

øàåãá åà :ú.ã .183úéìéò ïéòéãåî .  
]ïåéìâä êéøàú éðôì íééòåáù ãò[ 

 

 .המערכת, בברכת התורה

  

  "íéøáç ÷åã÷ãá" åéøáçî íãàä ãîåì øúåé éë úåéäáå 
æ íøîàîëå åéúåáøî ãîåìù äîî" øúåéå åøîåàá ì

éøáçî . íéøáçá åøîåàá ïàëá åðì æîø äæù øùôà
÷åã÷ãã àðùéì ,é ìò éë àåä íéøáçäî ÷åã÷ãä éã

íé÷ã íé÷åã÷ã äøåúá ÷ã÷ãì ãîåì.  
  ו"מדרש שמואל אבות פ

  

  הכתובת לחברותא
9141217  

íéúéò éòáå÷  

  !השאר הודעתך ונחזור אליך

  

 

  גבול נחל מצרים - 2' המשך מעמ
 íåâøúä ïéá ììë àúâåìô àëéìã ïëúé äæ éôìå

áàä ïéáì ïúðåé"ò ,îã"áàä ù" øåàéä åððéàù ò
é" øåàéä óåâî é÷åôàì àúàã ì] êôùðù íå÷îá

íéì[ , ìù úéçøæîä äçåìùá àåä ìåáâä àìà
øåçéù úàø÷ðä ñåìéðä .ä åäééåøúìã øîåìë äðååë

äæ ÷ìçì ,úáã àìà" àåäù ïåéëî ñåìéð àø÷ð é
åðîî ÷ìç ,áàäå" ïåéë ñåìéð àìå øåçéù åàøå÷ ò

åðîî êùîðä óéðñ àìà éø÷éòä ÷ìçä åðéàù .
éùá óà ïë ùøôì ïëúéå 'ùø"é] .ñøä íìåà" â

ùéøò ìà éãàå àåä íéøöî ìçðù áúëù , éàãå
ò ÷ìåç"æ.[  

ìå"éòù íåùî ìåãâä øäð àø÷ð àì éàîà ÷ åø÷
à ìåáâì êåîñ åðéà ïåùéôä àåäù"ììë é . ÷ã÷åãîå

ùø ïåùìá ïë"øôá é 'ëù 'â ' úåáùåé úåöøà
à ìù äîåøãá"åæ ìöà åæ é , õøàå íéøöî õøà úö÷

  יציאה לרמת הגולן בשביעית- 1' המשך מעמ

י ברמת הגולן שהרי הוא "ץ אין קדושת א"התשב' נ בשי"והנה למש
אכן בטעם . ז אסור לצאת לטייל שם"לפ' ולכאו, י"חלק מעבה

דהוא משום דמפקיע ) אצ(ב "ם בב"הרשב' ל כ"האיסור לצאת לחו
ט משמע דהסיבה "ובמהרי. ץ"כ התשב"וכ, א"עצמו מהמצוות התב

ל "כ י"וא. ס"ק ובחת"ה במו"י וכ"משום שמפקיע עצמו ממעלת א
וכיון שחייבים גם , ם דהאיסור מצד הפקעת המצוות"ל כרשב"דקי

כ אין איסור ביציאה "א, נ"א כמש"י בכל המצוות התב"בעבה
י "ם שאין שביעית בעבה"הרמב' ר לעיל בשיאולם להמבוא. י"לעבה

כ "וא, י מפקיע עצמו ממצות שמיטה"כ כשיוצא לעבה"ת א"מה
  .ייאסר לצאת לגולן בשנת השמיטה

 שער הדעת
  

, הוא עיקר תחומי הארץ] מסעי' פר[וזה המקום בתורה 

ולזה הביאו זה הפסוק כשבאו ...  מיוחדת לזהוזאת הפרשה

ל "א, בני אפריקי לדון עם ישראל לפני אלכסנדרון מוקדון

ארץ כנען שלנו היא דכתיב ארץ כנען לגבולותיה סביב 

כאלו זה שטר הנתינה או הירושה מגואלינו .). סנהדרין צא(

  . חי יתברך
éôø çøôå øåúôë"à  

  

כל חמשת צורות ' פי[קון כל הברות נוטרי" ארץ כנען לגבלתיה"

' על שם התורה שניתנה בה, ]הניקוד ישנן בתיבת לגבולותיה

לבד מן , הברת שורוק פתח צרי חירק מלאפום הוא חולם, קולות

ויתן להם ארצות גויים בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו , החטף

  ...ינצורו
øô ç÷åøä ' éòñî)ãì,á(  

  

ממעל '  יגדל הועיניכם תראנה ואתם תאמרו"] ד,במלאכי א[

כשיתגדל , ה"פירוש שיתקדש שמו של הקב, "לגבול ישראל

  .גבול ישראל יתרבה קדושת שמו יתברך
øâä" à)ãà"ãäî à"ù ,ãë ÷ìá,çé(  

  

-יד,בראשית יג" (ושמתי זרעך כעפר הארץ... שא נא עיניך"

ל אמאי הפסיק בענין הארץ באמרו "הקשה האלשיך ז) טז

י נקראת ארץ " כי ידוע דאד"ונראה לפע. 'ושמתי זרעך וגו

ה לאברהם "צבי שהוא מתקמט ומתפשט וכיון שהראהו הקב

כ "א, ומסתמא לא היה הארץ אז גדול ביותר, כל גבולי הארץ

היה מקום לטעות שגם זרעו לא יתרבו ביותר אלא כדי 

ולכן הוצרך לבשר לו מיד ושמתי זרעך , שיחזיק אותם הארץ

  .א"ט בבי שתתפש"ובאמת עתידה א, כעפר הארץ
øô ïåéøôà 'êì êì  

  

ושמו , י"הר הוא בגבול צפונה של א, "תשורי מראש אמנה"

והר ההר שנאמר בו מן הים , אמנה ובלשון משנה טורי אמנון

וכשגליות נקבצות ומגיעות  .הגדול תתאו לכם הר ההר

י "י ואוירה של א"הם צופים משם ורואין גבול א, שם

תשורי מראש "לכך נאמר , ושמחים ואומרים הודיה

  ".אמנה
ùø"äù é"ã ù, ç)ôò"ùåøé é 'ô äìç"ä ã"ã(  

  

  

  
  

ñá øåàì àöéå òéôåä"ã  
  קובץ סדרת הועדים
  בעבודת התפילה

  י"שנאמרו בעירנו ע
  א"שליטרבי ראובן לויכטר הגאון 

  

âéùäì ïúéð :  
  

ì úåîåøú  úåòãåîå 4122753 -
050  
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