
 בס"ד                                                                               שלישי לסדר "שמות", טבת ה'תשע"ח

 א 

 רפחחלק  –"לבניינה של תורה" 

 שיחה שנמסרה בביהמ"ד מפי מו"ר רה"י

א" ֵּ ץ ָלׁשֹון ַמְרפ  ים עֵּ  "ַחי ִּ
 תיקון הברית ושמירת הלשון -שיחה בימי השובבי"ם 

 

מיסודו של רבי יחיאל  לארץ ישראל",לוח "ב

בנוגע לשבוע נכתב זצ"ל, טיקו'צינסקי  מיכל

יום ראשון למנהג  ,ז בו"י ,יום חמישי" :זה

ם "שובבישבועות יש קהל יראים מתענים ב .ם"שובבי

את ההלכות  מפרטבהמשך הוא  ."כל יום חמישי

נוהגים אותם העבור "ם ת שובביובתעני הנוהגות

הודים . יש ישל שבועות אלובימי חמישי לצום 

צמים צמים שני וחמישי, ויש שהיו אף נו שבדור

קה", הנמשכת הפס"תענית 

  .1מראשון ועד שבת

מקור למנהג זה אם נחפש 

 או בבליב – לכהההספרות ב

לא נמצא  -ב"שולחן ערוך" 

לא נמצא  מובא.הזה  מנהג ש

שכתוב שיש מושג שנקרא 

תענית "או  "ם"שובבי"

ם". שאלני על כך "שובבי

בספרי מחברים אחד מבני הישיבה שלמד על כך 

בני דורנו, המביאים מנהג להתענות או לנהוג 

ב"תענית דיבור", והתלבט כיצד להתייחס 

 . לדברים

 מנהג זה אינו מוזכר ב"שולחן ערוך". אכן,

 "נתיבות שלום"בספרי  ,למשל ,עייןאם נ אולם,

רבות תב נמצא שהוא כ 2של האדמו"ר מסלונים

הופצה בנוסף,  על עניינם של "ימי השובבי"ם".

חוברת מיוחדת של דבריו בנושא זה, שנמכרה 

מדוע מנהג זה מצוי . בישיבה בשנים האחרונות

                                                      
במשפחה חשובה מסוימת. עיין יסוד ושורש  מנהג זה רווח 1

 העבודה, שער יב, פרק ב
אודות לו באופן קבוע אספרים בללמוד מאוד אני ממליץ  2

 .ד בענייני עבודת ה'והם מחזקים מא .פרשת השבוע

דווקא בספרי העבודה, דוגמת "נתיבות שלום", 

  ולא מצוי בדברי ה"שולחן ערוך"?

חּון" ּתְ ְרֵעי ְדָחְכְמָתא ְלֵעיָלא ִיְתּפַּ  "ּתַּ

ד וד עמוק ומאומאלכך בר הסשהסבור אני 

ַנת" :3" נאמרנח"בפרשת  .פשוט ש ְׁ ש   ב ִּ אֹות ש ֵׁ  מֵׁ

ה נָׁ ַחי ֵׁי ש ָׁ עו  ... ֹנחַ  לְׁ קְׁ בְׁ ל נִּ ָׁ ֹנת כ  יְׁ הֹום ַמעְׁ ה ת ְׁ ֹת ַרב ָׁ  ַוֲאֻרב 

ם ַמיִּ ָׁ חו   ַהש   ָׁ ת  פְׁ  לכל,ו של מקרא מובן פשוט ."נִּ

זה פסוק דורש את  ר" הקדושהזוהולם "א

ד, ולכיוונים גבוהים מא

ומשייך את דברי ה"זוהר" 

כותב כך  לימינו אנו.

ה " :4דושקר" ההזוה" אָׁ ית מְׁ ש ִּ ו בְׁ

י  עֵׁ רְׁ ַ חו ן ת  ת ְׁ ַ פ  תְׁ ה יִּ אָׁ יתָׁ תִּ ש ְׁ ין לִּ נִּ ש ְׁ

י  ו עֵׁ א ו ַמב  ילָׁ עֵׁ א לְׁ תָׁ מְׁ כְׁ חָׁ דְׁ

א ָׁ ַתת  א לְׁ תָׁ מְׁ כְׁ חָׁ ן ַעלְׁ  דְׁ ק ַ ַ ת  תְׁ יִּ א וְׁ מָׁ

ה אָׁ יעָׁ בִּ ש ְׁ א ב ִּ ֳעלָׁ אָׁ ממשיך  .5"לְׁ

ואומר גילוי  דושק"זוהר" הה

ה  " נוסף: ר לָׁ ַ כ  דְׁ יִּ א וְׁ רָׁ ַעפְׁ ה  מֵׁ ים לָׁ ל יֹוקִּ אֵׁ רָׁ ש ְׁ ֶנֶסת יִּ ו כְׁ

יךְׁ הו א רִּ א ב ְׁ ש ָׁ  , וישיבנה לארץ ישראל6"קו דְׁ

 בדברים אלו מגלה לנו "הזוהר" ויטהרנה.

החל משנת ת"ר, בבחינת הקדוש שבאלף השישי 

קֹול" ֹור וְׁ ַמע ַהת  ש ְׁ נו   נִּ צֵׁ ַארְׁ מאה כלומר לפני  - 7"ב ְׁ

העולם יתחיל  - יםשנ שבעים ושמונה

 שנים רבותנכתב . "הזוהר" הקדוש להשתנות

                                                      
 בראשית, פרק ז, פסוק יא 3
הזוהר הקדוש, בראשית, דף קיז, עמוד א. עיין התקופה  4

 תלז-התור", עמודים תלוהגדולה, מבוא ל"קול 
י תרגום: " 5 ֲערֵׁ ְתחּו ׁשַ י ִיּפָׁ ִ ׁשּ ִ ֶאֶלף ַהׁשּ ִנים לָׁ אֹות ׁשָׁ ׁש מֵׁ ּוְבׁשֵׁ

ם  עֹולָׁ ן הָׁ ּקֵׁ ה, ְוִיְתּתַ ה ְלַמּטָׁ ְכמָׁ ל חָׁ נֹות ׁשֶ ה ּוַמְעיָׁ ה ְלַמְעלָׁ ְכמָׁ ַהחָׁ
ִביִעי ְ נֵׁס ַלׁשּ  ."ְלִהּכָׁ

ּה ִמן ֶהעָׁ תרגום: " 6 ִקים אֹותָׁ ל יָׁ אֵׁ רָׁ ּה ּוְכֶנֶסת ִיש ְ ר ְוִיְזּכֹר אֹותָׁ פָׁ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָׁ  ".ַהּקָׁ

 שיר השירים, פרק ב, פסוק יב  7

 ברית הלשון וברית המעור

 מכוונות זו כנגד זו

 קלקול הברית שורש 

 הוא בקלקול הלשון

 ומשם יבוא אף תיקונו



 לבניינה של תורה
 

 ב

יום יודעים כ שהדבר התרחש, אך אנולפני 

במאה השתנה העולם . 8דברים אלו התגשמוש

גם , ועד לבלי היכר האחרונותים השנ ושמונים

  ארץ ישראל.תחיל לנוע לכיוון עם ישראל ה

גילויים  - מדבר על גילוייםהקדוש  "הזוהר"

הם  . ה'גילויים למטה'למעלה וגילויים למטה

של חכמת המדע,  הכללית, גילוייחכמה ה גילויי

גילויי חכמת התורה אילו ה'גילויים למעלה' הם ו

שלא התגלתה  פיההולכת ומתגלית כ ,הפנימית

ים מר שהדברואיותר הגר"א הפליג  .קודם לכן

שייפתחו יותר שערי ככל  - ויים זה בזהתל

 יותר לה תתקדם מהרוהגא כך החכמה הפנימית

. בתקופה זו בה 9ייפתחו יותר שערי הגאולהו

תחים כל הזמן שערי נפהולכים ו אנו חיים,

ת מתרחשה מהפכת הדעת לואה החכמה הכלליים.

ה הולך תהליך ז. עצומה בהיקפהבעולם 

, כולל ומתקדם ללא הפסק בכל תחומי המדע

התפתחה יכולת , לדוגמא .חקר החלל והאטום

למזער רכיבים אלקטרוניים במידה כזו שניתן 

להכיל בקופסה קטנה מידע שבעבר היה צורך 

לאחסנו בחדרים שלמים, ספריות ענק מרוכזות 

פלא של חכמה זה הרי  כיום במחשב קטן.

העולה על כולם, ילוי הג !אנושית שהקב"ה נתן

רשת של  שיא הגילויים, מצוי ביכולת האדירה

גלגל שחכמה זו תתפתח "ה שהקב ,האינטרנט

 .10הללו בשנים

                                                      
 קנו-עיין התקופה הגדולה, פרק ט, עמודים קנג 8
עיין אבן שלמה, פרק יא, סעיף ג: "הגאולה הזאת לא תהיה  9

רק על ידי לימוד התורה, ועיקר הגאולה תליא בלימוד 
)במהדורת תשנ"ד(:  111הקבלה"; קול התור, פרק ה, עמוד 

"ההתגלות המשיחית באה בד בד קימעא קימעא עם התגלות 
חכמת התורה ומתגלית על ידי גילוי רזי התורה... וזאת כוונת 
ה"זוהר" הקדוש פרשת וירא שבשנת ת"ר לאלף השישי 
יתפתחון תרעי דחכמתא ועליא ומבועי דחכמתא לתתא, עם 

, פרק א, אות יא התחלת התגלות משיחית קימעא קימעא"; שם
 ובמצוין בהערה; שם, פרק ו, אות ה.

 98עיין עין איה, ברכות, חלק ב, פרק ח, אות א )עמוד  10
וכל הדברים הפרטיים שבכל דור ודור הם במהדורת תשס"ז(: "

יוצאים אל הפועל אנו צריכים להכירם למעשה ד', כצמחי 
השדה היוצאים כל אחד בזמנו כן צמח השכל האנושי 

י יש לו זמנו הקבוע, ובמלאת ימיו שכבר ראויה היא המלאכות

 וייםלשהקב"ה נתן מקום לגי במקביל לכך

כנגד זה חייבת  כמה האנושיתבחשכאלה גדולים 

 ֶזה ֶאת" ופשית.חירה החלגדול גם אפשרות הב

ת ַ ֻעמ  ה ֶזה לְׁ ש ָׁ ֱאלֹ  עָׁ גילויים כאשר ישנם  .11"יםקִּ הָׁ

, הנזקהמתרס, צד גדולים גם הצד השני של 

גדל בהתאם. היכולת ההרסנית של הדברים 

יש מקום להשוות בין  ,לכן היא אדירה. הללו

פיתוח האינטרנט. ום והגרעין לבין האט גילוי

 ביאיכולים להמחד גיסא שני דברים ש אלו

מאידך גיסא יש ביכולתם גם ו ,ברכה לעולם

  ו.סלהר

סתרי מתגלים הולכים ובמקביל לתהליך זה 

בין אלו אמונה, הספרי  ומתפתח לימודתורה 

הרחב ובין אלו המצויים  אצל הציבור המצויים

, שפרסמה החסידותגם תנועת  .בעולם הישיבות

עניינים שונים מפנימיות התורה, החלה בתקופה 

זו. בימים אלו כתבים אלו הולכים ונעשים 

אינני מתכוון, חלילה, )ויותר.  נפוצים יותר

לאלו הלוקחים את הדברים למקומות נמוכים 

ומנגישים אותם לכל אחד בצורה שאינה תואמת 

דברים שלא היו  (דברים עליונים שכאלה.

  בעבר הרי שכיום הם מתגלים.גלויים 

את מגלה לנו חכמת התורה ההולכת ומתגלה 

 . לוכמכללהסתכל על הדברים  הדרך הנכונה

ֹוָבִבים ָבִנים ּובוּ ש  "   "ש 

הינו חלק מאותו גילוי עניין ה"שובבי"ם" אף 

חּון", בבחינת גילוי סתרי תורה ּתְ ְרֵעי ִיְתּפַּ  ּתַּ

בארבעים ושניים ימי . "ְלֵעיָלא ְדָחְכְמָתא

עד " שמות"פרשיות השובבי"ם קוראים אנו ב

ם. "שובבי ", המצוינות בראשי התיבות:משפטים"

בירידה מחד גיסא קים בפרשיות אלו אנו עוס

ביציאה  -מאידך גיסא ו הטומאתול למצרים

 ".נעשה ונשמעב" קבלת תורהלעד  הןובעליה מ

י "לו גילו לנו האראסתרי תורה  גילוייבמסגרת 

י הסוד ניתן במהלך פל הקדוש ותלמידיו שע

                                                                                     

המציאות להיות משתלמת על ידו בכללה, אז מזדמנות הסיבות 
  ".כלו וברצונו, להוציא כל דבר בעתושיתעורר האדם בש

 קהלת, פרק ז, פסוק יד 11



א" ֵּ ץ ָלׁשֹון ַמְרפ  ים עֵּ  "ַחי ִּ

 

 ג 

עליה לצאת מטומאת ארץ מצרים,  ימים אלו

ה": 12נאמר ַמֲעש ֵׁ ם ֶאֶרץ כ ְׁ ַריִּ צְׁ ר מִּ ם ֲאש ֶ ֶ ת  בְׁ ש ַ ה   יְׁ  ֹלא ב ָׁ

ו   לנו האר"י וגוריו,  בימים אלו, גילו ."ַתֲעש 

פגם " :בספריםהעוון המכונה לתקן את  ניתן

. בספרים 13"חטאות נעורים" " אוהנעורים

כל הצרות שיש בעולם שורש ש הקדושים מובא

הברכה  אף, ות האדםמהפגיעה בקדוש נובע

לתיקון  זה מסוגל. זמן 14חטא זהתלויה בתיקון 

 דברראינו שהכך נפוץ הדבר בכלל ישראל.  זה.

מוזכר גם ב"לוח לארץ ישראל" של הרב 

טיקוצ'נסקי, המלקט את מנהגי האשכנזים 

הפרושים בירושלים, שאף בישיבתנו הגבאי 

ם"הלוא  מתנהל לפיו. דָׁ ין אָׁ יק אֵׁ ֶרץ ַצד ִּ אָׁ ר ב ָׁ  ֲאש ֶ

ה ֹוב ַיֲעש ֶ ֹלא ט  א וְׁ לתקן את  אינו זקוק, מי 15"ֶיֱחטָׁ

 מדרגות הקדושה עוד ועוד.

ים ֵעץ" ּיִ  "ִהיא חַּ

 הלוגשל ימי השובבי"ם ישנה ס זהכאמור, בזמן 

בחינת עשרת ימי בהללו, לתיקון העניינים 

 סיגופים,ותעניות על ידי אפשר לתקן  .תשובה

. נוהגים כך אכןויש ש כפי שקראנו ב"לוח",

בה אנו מסוגלים בדרך גם לתקן  יש ,אבל

שמענו פעמים רבות  .נומדרגתייכת ללפעול וש

את דברי  רי שליט"אנו מהרב הדבבית מדרש

 : 16"שמות"בפרשת על הפסוק  הקדוש "זוהר"ה

רו  " רְׁ מָׁ ה ַחי ֵׁיֶהם ֶאת ַויְׁ ֲעֹבדָׁ ה ב ַ ש ָׁ ֹחֶמר קָׁ ים ב ְׁ נִּ בֵׁ לְׁ ל ו בִּ כָׁ  ו בְׁ

ה ֶדה ֲעֹבדָׁ ָׁ ש   ת ב ַ ל אֵׁ ָׁ ם כ  תָׁ ר ֲעֹבדָׁ דו   ֲאש ֶ בְׁ ֶהם עָׁ ֶרךְׁ  בָׁ פָׁ  ."ב ְׁ

את הפסוק על פי  17הקדוש "זוהר"ה מסביר

 דא -' מרובח' ,קושיא זו -' קשה בעבודה"' דרכו:

 עבודה ובכל' ,הלכה לבון דא -' ובלבנים' קל וחומר,

                                                      
 ויקרא, פרק יח, פסוק ג 12
עיין באר היטב, אורח חיים, סוף סימן תרפה: "וכתב האר"י  13

בפירוש התורה, שימים אלו מסוגלים לתקן עון הקרי יותר ז"ל 
מכל השנה להמתענים בהם, לכן מתחיל מפרשת שמות, שאז 
התחיל השעבוד שנתקן הקרי דאדם הראשון, ונגמר בפרשת: 
'כי תקנה עבד עברי'". עיין עוד יסוד ושורש העבודה, שער 

 יב, פרק ב.
 עיין יסוד ושורש העבודה, שער הכולל, פרק ה 14
 קהלת, פרק ז, פסוק כ 15
 פרק א, פסוק יד 16
, ובמקומות רעיא מהימנא, פרשת בהעלותך, דף קנג, עמוד א 17

  נוספים

השדה היא בחוץ, כפי  – "ברייתא דא - 'בשדה

 עבודתם כל את"' –ש'ברייתא' מובנה הוא 'חוץ' 

ינו יה ופירכא." ו"תיק דא -' בפרך בהם עבדו אשר

רבות לפעול ניתן יגיעת התורה  ל ידיעש

אפשר  .של פרךו דובשל שיעבמקום ייסורים 

בעבודת פרך החיצונית הפרך עבודת להמיר את 

  .18ובעמל תורה בבית המדרש

דורשת את , ה19הגמראניתן להסביר זאת על פי 

ם" :20הפסוק י ֹלא אִּ יתִּ רִּ ם בְׁ ה יֹומָׁ לָׁ יְׁ לָׁ ֹות וָׁ ם ֻחק  ַמיִּ  ש ָׁ

ֶרץ אָׁ י ֹלא וָׁ ת ִּ מְׁ המעמיד  תורההעל לימוד הן  ,"ש ָׁ

שתי אלו הן  .ית המילהעל בר והן את העולם

ברית  : ברית הלשון וברית המעור.בריתות

אנו לומדים הלשון הלוא היא קדושת הפה, 

, עד כדי כך שישנה 21לשוןאמצעות התורה ב

ה"שולחן ערוך" והגר"א אם בין  מחלוקת

 מחשבהמברכים ברכת התורה על לימוד ב

 , היא23ברית המעור, המכוונת כנגדה .22בלבד

בריתות אלו  הקדושה. , מידתמידת היסוד

שורש קלקול הברית הוא מכוונות זו כנגד זו ו

היא הדיבור, הרי מהות האדם ש ,בקלקול הלשון

י": 24כנאמר הִּ ם ַויְׁ דָׁ אָׁ ֶנֶפש   הָׁ ה לְׁ שתרגמו  ,"ַחי ָׁ

 שורש הכל הוא בלשון ."ממללא לרוח"אונקלוס: 

 לימוד התורה.ובדיבור, לכן התיקון הוא על ידי 

                                                      
 הוא עמלק דקליפתעיין פרי צדיק, פרשת זכור, אות ו: " 18

 שבעל תורה עסק ידי שעל מרמז ... השורש קדושת נגד מנגד
"; שם, מצרים שיעבוד רומז וזהו ...להכניעו יכולים כן גם פה

 - 'חייהם את וימררו' :וכתיבויקרא, לחג הפסח, אות א: "
 זכו זה ידי ועל ,תורה הדברי שהוא ,שלהם החיים את שמררו
 וצער שינה ובנידוד וביגיעה בעמל שבא ,פה שבעל לתורה
 ", עיין שם.גדול

נדרים , דף לב, עמוד א. עיין עוד שבת, דף לג, עמוד א; דף  19
 קלז, עמוד ב 

 ירמיהו, פרק פרק ל, פסוק כה 20
 לרב שמואל ליה אמרעיין עירובין, דף נד, עמוד א: " 21

 היכי כי, תני פומיך פתח, קרי פומיך פתח, שיננא: יהודה
 ולכל למצאיהם הם חיים כי' :שנאמר. חיי ותוריך ביך דתתקיים

 ."בפה למוציאיהם אלא 'למצאיהם' תקרי אל, 'מרפא בשרו
 עיין עוד נתיבות עולם, נתיב תורה, סוף פרק  ד

עיין אורח חיים, סימן מז, סעיף ד; ביאור הגר"א וביאור  22
 הלכה שם

 עיין ספר יצירה, פרק א, משנה ב 23
 בראשית, פרק ב, פסוק ז 24



 לבניינה של תורה
 

 ד

בניית  ת האחרונים אודותדיברנו רבות בשבועו

שיבואו . שאיפתנו היא בישיבה תלמידי חכמים

 כמיםחלמידי תכ רים צעירים להיבנותהנה בחו

זהו המענה הגדול לכל  ועמליה. תורהגדולי 

הסיבוכים התשובה לכל  .צרכי הדור היום

עמל תורה ועמל  ,עמל תורה הקיימים כיום היא

להתייגע בלימוד  - לשם כך באנו הנה !תורה

לימוד התורה בונה, לימוד התורה  .התורה

את ש, לימוד התורה מתקן את האדם ומקדֵּ 

 ומביא לשלמות הגאולה.  העולם

, אומר אני תשובה לשאלה שפתחנו בהבלפיכך, 

מוטלת חובה קדושה כי , 25למזורזיםכזירוז 

לימוד התורה, אין צורך עלינו להתחזק ב

התענית ו ,התענותאם מישהו רוצה ל להתענות.

תבוא עליו  - שלוזיק ללימוד התורה לא ת

אמנם, כבר הזהירו גדולי עולם שאם  .26ברכה

תענית הרשות תיפגע בלימודו אין היא כדאית. 

תענית להתענות ב יוכלודאי ש על כל פנים

  .דיבור

ה" ִחּלָ ָבה ּתְ ָ ֲחש  מַּ  "ּבְ

נקום כאשר  עצה קטנה:עוד ברצוני להציע 

, "מודה אניבטרם נאמר " אף אולי ,מחר בבוקר

"הריני מקבל  :ו תהיהנהמחשבה הראשונית של

הרי  ימוד תורה!לשם אני קם ל עלי עול תורה!

שאני שואף השנים הן  ובאתי, אל לשם כך

תי הרי לא התעורר לשקוע בהן בלימוד התורה.

משנתי במטרה להתעדכן בנעשה בעולם. על כן 

אף אם הריני מזנק ממיטתי כדי ללמוד תורה". 

כל על  א יעלה בידינו מידי יום ביומו,הדבר ל

בכוחה של פנים טוב שייקלט הדבר בתודעתנו. 

המחשבה הראשונה של הבוקר, ובפרט בימי 

                                                      
 מכות, דף כג, עמוד א 25
 בי בר האי: ששת רב אמרעיין תענית, דף יא, עמוד ב: " 26
 רבי אמר... לשירותיה כלבא ליכול - בתעניתא דיתיב רב

 לישב רשאי חכם תלמיד אין: לקיש ריש אמר אבא בר ירמיה
 ואינו, הוא חלש" –" םישמי במלאכת שממעט מפני, בתענית

" )רש"י(. עיין עוד שלוחן ערוך, אורח חיים, סימן ללמוד יכול
 תקעא, סעיף ב

. לאחר זאת 27אדם-בני רומםהשובבי"ם, ל

נותנים את הדעת למשמעותה  כשבאים ל'סדר'

 הגיעל -של מחשבה זו, וגוזרים ממנה השלכות 

דרש; להקפיד שלא יותר לבית המ מוקדם

בחלקו, רק  להפסיק בשיחה במהלך ה'סדר', ולוּ 

 ,צעד ראשוןכמובן שכ .תרכז בלימוד התורהלהו

את  ישאירעוד בטרם יכנס לבית המדרש, 

לבית יכנס ו, והטלפון בתאים או בחדרמכשיר 

המדרש כבן חורין. הוא יקיים בעצמו את דברי 

 בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן לך אין" :28חז"ל

ביא את עצמו להיות בן ובראשונה י, "תורה

חורין משעבודו לרשתות החברתיות הרודות 

בכולנו. הלוא כל אחד שמחובר לרשתות אלו 

הוא איבד את  .יהו משועבד, הריהו כעבדרה

חירותו. הוא אינו חי את חייו הפנימיים, אלא 

שם את מוחו וליבו בנעשה בחוץ. הוא כל העת 

מסר לו, במועבר אליו, עסוק בלהתעדכן בנ

במידע הזורם כל העת. הוא אינו מסוגל 

 נהיה בניו בואואז  להתמקד בעולמו הפנימי.

  .ם"שובביימי החורין, בפרט ב

ים ָמֶות" ּיִ ד ְוחַּ יַּ ֹון ּבְ  "ָלש 

שכחום וחזרו "בבחינת לסיום,  דבר נוסף

 בישיבתנו נקבע 'סדר', החל מהשעה  .29"וייסדום

עד רבע שעה . סדר קצר בן מנחהלאחת עד 

ה ישיבות זה קיים גם בהרב. סדר עשרים דקות

כדי להתבטל, ב נוספות. מטרתו אינה, חלילה,

". שמירת הלשון"בית המדרש אלא כדי ללמוד ב

", ברית הלשוןבסדר זה אנו עוסקים בתיקון "

 .30ת העולםגאולבה תלויה הגאולה הפרטית ו

                                                      
 תבוא דפרקא )לבעל בני יששכר(, אות רה: "כעיין אגר 27

 המחשבה שתהיה טתויממ בעומדו ליזהר :ט"הבעש תלמידי
 ' יתברךלה הראשונה והמעשה הראשון והדיבור הראשונה

 והדיבור המחשבה כל נגררין יהיו הזל ידי וע ,ובמצות בתורה
". עיין עוד צוואת הריב"ש, פרק ב, אות היום כל של והמעשה

ה, כ ובהערות אבן ישראל אות מה; נוצר חסד על אבות, פרק 
 משנה כ ד"ה ונקדים, ובספרי חסידות נוספים.

 אבות, פרק ו, משנה ב 28
 שבת, דף קד, עמוד א ועוד מקומות 29
 זהלתקן  נראה שלא כמה לעיין הקדמת "חפץ חיים": "כ 30

 כך כל פגם אטהח שזה כיון ?גאולהלהיות  תוכל איך החטא
 מניחנו שאינו וכמה כמה אחת על נומארצ גלינו זה ידי שעל
 של ברכותיו עלינו לחול יכולות האיך זה ולבד... נולארצ לבוא



א" ֵּ ץ ָלׁשֹון ַמְרפ  ים עֵּ  "ַחי ִּ

 

 ה 

יא כשם שהברכה תלויה בלימוד התורה כך ה

ידוע שאין ש ,יוםבפרט כ .שמירת הלשוןתלויה ב

הרי ניתן להגיד הכל, כיום  –גבולות ללשון 

 - בדיבור ובכתיבהלכתוב הכל ולהרוג אנשים 

יותר לפתח בקרבנו את להשתדל  עלינוכמה  עד

שמירת "בו "חפץ חיים"לעסוק בו המודעות לכך

לפני שנגיד  כך נחשובמ כתוצאה". הלשון

לפני שנכתוב משהו,  יותר עודמשהו, נחשוב 

שהרי לאחר שהדבר יהיה כתוב כבר יהיה 

מאוחר מדי, הדברים יופצו בכל העולם. לפני 

שנוציא מילה מפינו עלינו להקדיש מחשבה 

לשאלה האם אכן הדבר מותר, כשם שבשבת 

 אנו שואלים על כל פעולה האומנם היא מותרת.

 . 31על כולנו לתקן עצמנו בעניין זה

עמד רק על  ודה הכהן קוק זצ"להבי יצב הר

 תו, ישיבת "מרכז הרב". אמת,דבר אחד בישיב

אך דרש  ,ורהתבשתלמידיו יגדלו הוא רצה 

ת חאלאחת עד שעה שמ מהם רק דבר אחד:

". כבר בתחילת שמירת הלשון" ילמדוועשרים 

הספר מסביר ה"חפץ חיים" את הסיבה לכך 

שה"חיים" נקנים דווקא על ידי שמירת הלשון, 

א חטא הלשון יהסיבה לכך שהגלות נמשכת הש

והיא מוסיפה יצאנו לגלות בגלל הלשון  -

הכל תלוי בברית  .הלשוןחטא בגלל  כתנמשו

 נגד ברית המעור. כמכוונת ה ,הלשון

לבית  וסויכנמעו ישָ מאיתנו נזכה שחלק ו ילווא

מידי יום ביומו את דקות  מספרהמדרש ללמוד 

זק את לימוד זה יש מקום לחאולי עניינים אלו. 

 ולהקים חבורות של לימוד,מים "הריחד עם 

שני המסוגלים לתיקון  ,ם"שובביה ימיבלפחות 

 . הדברים הגדולים הללו

ם" :שב ואומראני  דָׁ ין אָׁ יק אֵׁ ֶרץ ַצד ִּ אָׁ ר ב ָׁ ה ֲאש ֶ  ַיֲעש ֶ

ֹוב ֹלא ט  א וְׁ . כל המחזיק את הדברים "ֶיֱחטָׁ

ני יודע אם יש שלונות, איימאפשרים להגיע לכה

                                                                                     

 מורגלים אנו הרבים דבעונותינו כיון לזה מקוים שאנו ה"הקב
 ".זה בחטא

: רב אמר יהודה רב אמרבבא בתרא, דף קסה, עמוד א: " 31
 הרע בלשון. הרע בלשון והכל, בעריות ומיעוט, בגזל רוב

 ".הרע לשון אבק, אלא? דעתך סלקא

תא של דברים יימלט מאיסורי דאורילה ביכולתו

ודאי שעל כולנו לכן  המטמאים את נפשו.

שהם להרגיש את כובד האחריות של הימים, 

כעין עשרת ימי תשובה. בימים אלו על בית 

ואחד כל אחד המדרש להיות יותר עוצמתי. 

 , ונתחזקמר חזקמאיתנו יתחזק, ואיש לרעהו יא

בזכות זאת  בעזרת ה'. ,בשמירת הלשון יויחד

ל "יתקיימו דברי ה"זוהר" הקדוש: " אֵׁ רָׁ ש ְׁ ֶנֶסת יִּ ו כְׁ

יךְׁ הו א רִּ א ב ְׁ ש ָׁ ה  קו דְׁ ר לָׁ ַ כ  דְׁ יִּ א וְׁ רָׁ ַעפְׁ ה  מֵׁ ים לָׁ  -" "יֹוקִּ

 שראל.יהקב"ה יזכור את כנסת 

 

 עריכה: אהד לבובי


