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  י"ז תמוז

  

  אמאמר 

  

÷"áù÷"áù÷"áù÷"áù ,÷ìá  éàãååá ,æåîúá øùò äòáù úáù
åðúéð  êàéä úåàøåääå úåëøãää ïúùøôá åðì

 êéìà 'ä åðáéùä ,ù"úé åéìà áø÷úäìå áåùì
 øöáìå íé÷äì êàéäå ,íã÷ë åðéîé ùãç äáåùðå

 ,ìàøùé úéá íøë úîåç úà äò÷áåä åáù íåéá
äîåçä  ,øåãâ åì ïéøîåà äðäå òùøä íòìá àåìä

' ,äãéúòä äìåàâä ìò àáðúäåðàøà àìå äúò 
åðøåùà àìå áåø÷' ãë) ,(æé,  áúëù åîëåí"áîøäí"áîøäí"áîøäí"áîøä 

íéëìîî à"éô) (à"ä 'åðàøà àìå äúò äæ ãåã ,åðøåùà 
àìå áåø÷ äæ êìî çéùîä úéçöð àéä ÷"äåúäå .'

 ,úåùôðä ìëìå úåøåãä ìëá øùôà éàãååá ïë ìò
 àåöîì ïúùøôá ,úåëøãäå úåöò ìë ìåëé êàéä

 åð÷ãö çéùî úàéá ùéçäì ìàøùéî ãçàáá"à.  
  

áéúëáéúëáéúëáéúë  ïúùøôá)àë ,âë( 'àì èéáä ïåà á÷òéá àìå 
äàø ìîò ìàøùéá 'ä åé÷ìà åîò úòåøúå êìî 
åá.'  áúëå é"ùø'àì èéáä - á÷ä"ä ïåà 

á÷òéáù ïäùëù ïéøáåò ìò åéøáã åðéà ÷ã÷ãî 
íäéøçà ïðåáúäì úåéðåàá íäìù ïìîòáå íäù 
íéøáåò ìò åúã .' åøîà àåìä ,ãàî äåîú àåäå

)á"÷ ð(. 'ìë øîåàä á÷ä"ä ïøúåå àåä åøúååé 
åééç ,èôùî äùòé àì õøàä ìë èôåùä éëå .'

å íéáø íéøåàéá äæá åøîàð 'éò)íùíùíùíù    ìàåîùîìàåîùîìàåîùîìàåîùî ä"ø 

òøú"ã  ,àì ä"ã ò"òåùãå÷ úåçéùùãå÷ úåçéùùãå÷ úåçéùùãå÷ úåçéù â"òùú ÷ìá(.  
  

äðäåäðäåäðäåäðäå  àøîâá àúéàáì ä"ø):( 'úåéëìî úìú àåä 
ïééåäã, ä 'åéäìà åîò úòåøúå êìî åá ) ,âë øáãîá

àë(, éäéå ùéáåïåø êìî (ä ,âì íéøáã), ä 'ìîéåê íìòì 
ãòå )çé ,åè úåîù( áúëå .ï"øäï"øäï"øäï"øä  ó"éøä ìò(ø"äãî .è) 

ì"äæá 'áúë åðéáøåðéáøåðéáøåðéáø    éàäéàäéàäéàä    ææææ""""ìììì éâéäð øîéîì úåéëìî 

ìù äøåú ïøãñë äøåúá. ä 'êåìîé íìåòì ãòå, 
àì èéáä ïåà, éäéå ïåøåùéá  ,êìîóàå ìò áâ 

àëäã ïðéøîà úåéëìî àúìú àåä ïééåäã àì 
èéáä ïåà, éäéå ïåøåùéá, ä 'êåìîé, àì ãéô÷ 

åäðéøåëãàì ïøãñë àèéùôã ïøãñëã ïðéøîà 
åäì úåéëìîä é÷åñô øîåì àîìò âåäð úîàáå .'

 äøåúá íã÷åîä ,äøåúá ïøãñë úåøôù úåðåøëæ
 ,äìéôúá íã÷åîïééãò ìáà  äîì ïéáäì ùé

 àøîâáøîàðå  ,äøåúá ïøãñë àìù íé÷åñôä
' ïúùøôã áåúëä úà ùàøì ìëì åîéã÷äåàì 

èéáä ïåà á÷òéá àìå äàø ìîò ìàøùéá 'ä 
åé÷ìà åîò úòåøúå êìî åá .' íã÷ù áåúëä éðôì

çìùá úùøôá åì.  
  

'éòå'éòå'éòå'éòå äîëç êùîáäîëç êùîáäîëç êùîáäîëç êùîá  ì"æå áúëù ïàë'úîàá äàøð 
àøîâäã à÷åãá èé÷ð ,åñôúã øãñ 'ä ' ְֶמֶלך ä ' 

 ä 'êåìîé íìåòì ãòå' ,äåääù íãå÷ ,øçàå ָמָלךְ 
äæ øáòä ,øçàå äæ ãéúòä .ïëì 'ä 'åé÷ìà åîò 

úòåøúå êìî åá' àåäù äåää íãå÷ä .éøçàå äæ 
'éäéå ïåøåùéá êìî' àåäù øáòä .éøçàå äæ 'ä '

êåìîé'  ãéúòá.' .áúëù äî ù"ééò ïéðòä íòèáå  
  

úðååëåúðååëåúðååëåúðååëå åéøáã øå÷îå äîëç êùîä  úìéôúá àåä
 øãñá úéøçù'ãåáë éäé' úñðë éùðà ïì åð÷éúù ,

' äæä çñåðë øîåì ,äìåãâää ' ְֶמֶלך ä '  ְָמָלך ä '
êåìîé íìåòì ãòå' àåäå . ,íéáåúë 'â ìò ãñåéî

'ä ' ְֶמֶלך íìåò ãòå )íéìéäú é, æè(, ä '  ְָמָלך åæâøé 
íéîò )íù ,æö à(, ä 'êåìîé íìåòì ãòå' (çé ,åè úåîù) .

 éúáø úåìëéä é÷øôá øáë àöîð äæä óåøéöäå
) ,á"ìôå 'éò÷"äåæá  ò"òå ,äæá úåëéøà .ãì .ãë à"ç ééçá åðéáøá ééçá åðéáøá ééçá åðéáøá ééçá åðéáøá

éèðà÷éøåéèðà÷éøåéèðà÷éøåéèðà÷éøå  ,ãë ,å øáãîáäàøå øéôáøéôáøéôáøéôáååååùùùù    ç÷åøäì øåãéñäç÷åøäì øåãéñäç÷åøäì øåãéñäç÷åøäì øåãéñä  úåëéøà

äæá íéøáã(.  êà äîì øåàéá êéøöéú à÷ééãá íåð÷
 ,ïøãñë àìù øîåì ,íéáåúëä øãñë àìù êåôéäáå
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 ,íéðîæä ,ãéúòå äåä øáò àåä ïåëðä øãñäù
äàøðå ,ãéúòå øáò äåä øãñð ãåáë éäé øãñáå 
 ãîìì ,äæä øãñá íåøãñ äìéçú äðååëáù

øáãäù äå áåùçä éë àåä ,'ä úãåáòá éø÷éò
åää úðéçá íãàä ìò úìèåîä äãåáòä ,ä

 ,äéäù äî ìò øå÷éçå äáùçî àìá ,äúò úåùòì
 ,úåðåùàøä ìò ääåú úðéçááåàãì àìá úâàã âå

á øäøäì ,øçîä ,úåéäì ãéúòù äî úðéçá äæå
'ä ' ְֶמֶלך'  äî ìò èáä àìá ,äúò àåäù äååäá

 ìòå äéäùîä ù ,úåéäì ãéúòíâ ë"òå  ùéà
 øùà ìàøùé å"ç àìù êéøö ,òåùôìå àåèçì äáøä

 àìà ,ãéúòä ìò àìå ,øáòä ìò èéáäìì ìëì ùàø
 åîìåòá åúáåç äî ,åéùëò ìù äååäá ÷åñòì

.äúò  
  

øçàåøçàåøçàåøçàå  ,äåää úðéçáá úåçåëä ìëá íé÷ñåòù
 ,úååöîå äãåáò éðéðò øàùå ,äìéôúáå äøåúá
 èøçúäì ,úåðåùàøä ìò øåæçìå áåùì íéìåëé
 áéèéäìå ,ù"úé åéðôì äîéìù äáåùúá áåùìå

 åéùòî ä÷æçå úéùòî äìá÷á ìáà ,àáäì ìò
 ìù äåää úðéçáá à÷ééã àéä ïéðò ìë úìéçú

' úðéçá ,åéùëòä ' ְֶמֶלך' .  
  

äæáåäæáåäæáåäæáå ' ïúùøôã é"ùøéô áùééì àåáðàì èéáä ïåà 
á÷òéá àìå äàø ìîò ìàøùéá  ïéàùá÷ä"ä 
 èéáîïåà á÷òéáù ïäùëù ïéøáåò ìò åéøáã åðéà 
÷ã÷ãî íäéøçà ïðåáúäì úåéðåàá íäìù ïìîòáå 
íäù íéøáåò ìò åúã .'äàøðå  øåàéá åúðååëäæá, 

 åùòù äî ìò èéáî ä"á÷ä ïéàùøáëøáëøáëøáë ìò ,
 ,åøáòù úåøéáòä ìòå åàèçù íéàèçä ïîæ ìë

íäù  íé÷åñò äúò ,íéáåè íéùòîå äáåùúá
 úåéçá ÷"äåúá ÷åñòì íîöò íéøñåîå

 ,úåáäìúäååì éàãååá ïîæ øçàòåøôì åáåùé íä 
 íáåç úàåøæçéå  ìáà ,åéðôì äîéìù äáåùúá ìë

ù ïîæ íé÷ñåò íä äúò ,íäéìò ìèåîä ãé÷ôúá
 éæà ,éúàá äúò ìù ìò ä"á÷ä ïéàù íéëåæ íä

 áåùì íäì çéðîå ,åùòù íäéùòî ìò äúò èéáî
.ù"úé åéìà áø÷úäìå  

  

êëìåêëìåêëìåêëìå  øãñá íéáåúëä øãñ úà àøîâá åàéáä
 áåúëä úà ùàøì ìëì åîéã÷äù ,à÷ééã äæä

' ïúùøôã ìîò äàø àìå á÷òéá ïåà èéáä àì

ìàøùéá' úðéçá ìò æîåøù .'ä ' ְֶמֶלך' úðéçá ìò .
äù ,åéùëò ìù äåää àìá ,äãåáòä ø÷éò àå

 äî ìò àìà åùò øáëù ìîòäå ïåàä ìò èáä
 àøîâá åøîà øùàëå ,åéùëò íéùåòùä"ø) (:æè 

'øîà éáø ÷çöé ïéà ïéðã úà íãàä àìà éôì 
åéùòî ìù äúåà äòù øîàðù (æé ,àë úéùàøá) éë 
òîù ìà÷íé ìà ìå÷ øòðä øùàá àåä íù ïéðòå .'

åðéàù ô"òà ,íéøçàä íéáåúëì íãå÷ äæ  øãñë
.íéðîæä øãñ éôì åðéàå ,äøåúá íéáåúëä  

  

ùéåùéåùéåùéå  äæ ïéðò æîøì íâ ììä ùåã÷ä àðúä ïåùìá
 øîàùúåáà à), é(ã 'íàå àì åéùëò éúîéà íàù .'

 úðéçáá ,'åéùëò' ìù ïéðòá íãà ÷åñòé àì
 ÷åñò äéäé àìà ,åéìò äúò úìèåîä äãåáòä
 ìò ù"úé åéðôì äáåùúá áåùì åúéðòúå å÷ùá

 åà ,àèç øùà ,ãéúòä úåðéçáá ÷åñò äéäé
 éæà ,ãéúòä éùòî øôùì ,äîåàî âéùé àì íìåòì

 úðéçáá ,åéùëò ìù äãåáòá ÷åñòì êéøö àìà
.éúîéà åéùëò àì íàå ,äåää  

  

äæåäæåäæåäæå  ãåîéìäìåãâä  àåäå ,ïúùøô éøáãî äìåòä
 úìéçúá äéåàøä äëøãääå ãáëðä ãåñéä
 ìëä ïéàù ,ïáøåçäå ìáàä éîé ,íéù÷ä íéîéä

 éåìú àåä øùàá ,åéùëò ìù åðéùòîáå ,åðá àìà
 ãéúòä ìò àìå äéäù äî ìò èéáäì àìù ,íù

 àìà ,úåéäìçéðé  äãåáòá åîöò úà ãçà ìë
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 íåé÷å äãåáòå äøåúá ,åéùëò åéìò úìèåîù
 äãé÷ùá ,úåáäìúäå úåéçá ,øåãéäá úååöîä

' úðéçáá ,äãîúäåä ' ְֶמֶלך' íééå÷éù äëæð äæáå .
 ìîò äàø àìå á÷òéá ïåà èéáä àì' úîàá åðá
.ø"éëà .'åá êìî úòåøúå åîò åé÷ìà 'ä ìàøùéá  

  

  במאמר 

  

÷"äøä÷"äøä÷"äøä÷"äøä    à"òéæ úîà úôùäà"òéæ úîà úôùäà"òéæ úîà úôùäà"òéæ úîà úôùä éøáã ùøôì áúë ,
úåáàá äðùîä )à, (ã ' ãòå úéá êúéá éäé

íéîëçì÷"äìæå .' ' ìë ùåøéô íéîëçì ãòå úéá
íéàøåîàå íéàðú éîëç,  øùàë íéîù íùì ãåîìé

úåëìää íîùá øéëæéå,  éîìùåøéá àúéàãë
êéðôì ãîåò äòåîùä ìòá äéäéù' . äîì åúðååëå

 éîìùåøéá åøîàùíéì÷ù) á ,(ä 'áø ìãéâ øîà 
øîåàä äòåîù íùá äøîåà äàøé ìòá äòåîù 
åìéàë ãîåò åãâðì øîàðù íéìéäú) èì, (æ êà íìöá 
êìäúé ùéà.'  

  

÷îåòå÷îåòå÷îåòå÷îåòå  úéá êúéá éäé àðúä éååéöù ,äæá ïéðòä
 ãòå úéáì à÷ååã äðååëä ïéà ,íéîëçì ãòå

 ,íéðáøå íéîëç åúéáá çøàéù ,ìòåôá éôìù àì
òì øùôà ãéîúùìòåôá úàæ úå íâ äðååëä àìà ,

 ,çåëá íéîëçì ãòå úéá åúéá úééùòì åðééä
 íéàøåîàäå íéàðúä ìë úà åúòãá øééöéù

ù íéîëçä éãéîìúå àåäåò ,íúðùîáå íäá ÷ñ
øîåàå îù éøáãå äéäé äæ éãé ìòå ,íäéôî äò

 úéá êúéá éäé åäæå ,íéîëç úåøåöá àìî åúéá
 íéîëçì ãòåä úéá äéäé åìù åúéáù íéîëçì ãòå

ãä ìëîåúå ,úåøé êåúá íð÷åéã úåîã åì äàø
 øàúéå øééöé åúáùçîá øùàë éàãååáå ,åúéá

ìàë íéãáëð íéçøåà åúéáá çøàî àåäù éàãåå ,å
,íéîù íùì åéùòî ìë åéäéù ãàî øîúùéù  éôì

 úåîãì íãàä ìåëé ,øåàéúäå øåéöä çåë é"òù
.ùåçá åúåà äàåøå ùéâøî àåäù éãë ãò åîöòì  

  

êëåêëåêëåêëå  éøáã ÷îåò ùøôúé éøëæà øæòìà éáø éøëæà øæòìà éáø éøëæà øæòìà éáø éøëæà øæòìà éáø ìòá ìòá ìòá ìòá
íéãøçäíéãøçäíéãøçäíéãøçä  áúëù íñøåôîä èééôáíéãøç) úååöî àì 

äùòú (æ"ô 'êåúá éáì ïëùî äðáà ååéæì ,ïáø÷ 
áéø÷à åì éùôð äãéçéä ïëùî úééðá úðéçáå .'

 øåéöä çåë é"ò åðééä ,áìä éøãç êåúá 'äì
 úàøùä åá ïéëùäì åáì íãà äðôîù ,øåàéúäå
 íãàù é"òå ,êøáúé åîùì ïéðá íå÷îå äðéëùä
 äðåá àåä éøä ,äðéëùä úàøùäì åáì äðôî
 úéá úåéäì êôäð åúéáù ,åîùì úéá ùîî

ù íéùòîä ìëå ,åîùì ùãå÷îä íâ ,úéáá íéùòð
 åéùòî ìëå ,äåöî éøáãì íéëôäð ,úåùøä éøáã
 úéá êúéá éäé' úðéçá äæå ,íéîù íùì íéùòð

ìîîù é"òù .'íéîëçì ãòåà  úåîã øåàéúá åúéá
 äëåæ ,íéùåã÷ä åðéúåáøå íéàøåîàå íéàðú
 éìúåëù ,íéîëçì ãòå úéáì êôäð åîöò åúéáù
 íäá òìáðù ,íéáåèä åéùòî ìò åçéëåé úéáä

.äùåã÷ä åúâäðäå íéáåèä åéùòîî  
  

ïéðòáåïéðòáåïéðòáåïéðòáå äæ áéáç éìò çåùì äùòî àøåð ãåä 
éúòîùù éôî  ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøäéðôäéðôäéðôäéðôä    íçðîíçðîíçðîíçðî    òéæòéæòéæòéæ""""àààà ,çùù 

éì çéùîë éôì åîåú úòá áùù äçåðîî øéòá 
äôéç ,øùàëù ñðëð íù úéáì åðéëäù åøåáò ,
øëæð òúôá íåàúô äæéàá ðéâïå ÷éúò òîùù 
íòô ,åúåãìéá ääù íò åéáà äøä"÷ éøîàä 
úîà òéæ"à õçøîá õéðòø÷ ,äùòù íù êøåöì 

åúåàéøá ,ìéìáå áù"÷ äøåä åì åéáà íéëùäì 
úåìòìå ìò åòåöé úìéçúá äìéìä ,åáëåùáå ìò 
åúèéî òîù ìå÷ ïåâéð àáä íé÷çøîî ,äéäå äæ 
ïåâéð áøò åðâéðù éãéñç æéå'õéð íúáùá úáùá 
íéçà ìéìá áùùãå÷ ú ,÷ìçäå ïåùàøä ìù ïåâéðä   
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èì÷ð áéèéä åçåîá ,åìéàå ÷ìçä éðùä íìòð 
åðîî ,íéîòôå äéäù äñðî øëæäì ÷ìçá éðùä 
ìù ïåâéðä àìå øëæð ,òúôáå íåàúô øùàë ñðëð 
ìà úéá äçåðîä øéòá äôéç ,óö äìòå åçåîá 

÷ìçä éðùä ìù åúåà ïåâéðä ,äîúå éðæàá ìò 
øáã àìô äæ ,éúòîùùë úàæ éúøøéá éî äéä 
éìòá úéáä äæä ,éúòîùå øáã àìôð ,åîãàäù"ø 

èøòñî æéåå'õéð èéìù"à[ì"öæ] ,äéä âäåð úåáùì 
úéáá äæ íéîòô úåáø ,øçîì øùàë éúçù íò 
åðéáø òéæ"à éúøîà åì øáãä éúìéâù ,éáøä 
ùâøúð  ãàî  ïî íéøáãä ,øîàå øùàëù íéáùåé   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

íéãéñç ìöá ùãå÷ä íéðâðîå äæéà ïåâéð 
úåìòúäá áìä ,éæà ñðëð ïåâéðä úåøé÷á úéáä ,
úåøå÷å åúéá ìù íãàä íéãéòî åá ,òå"ë øùàë 
ñðëð ìà úéáä ò÷á äìòå ïåâéðä úåøé÷î úéáä 

øåäèä.  åèì÷éù ,íéîëçì ãòå úéá úðéçá äæå
 úâäðä úà úéáä éìúåë åéäéù ãò ,äùåã÷ä

ò çôåè úðéçááúðî ì  ,åì íéðæàù éîå ,çéôèäì
æé äøåúä úøîæå ïåâéð ìå÷ òåîùì äë äùåã÷ä

 äøäèäå äìåòå úò÷åáä úåøå÷å ,úéáä éìúåëî
äëøáìå äáåèì åá åãéòé íãà ìù åúéá, à ïî

.ø"éë 
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  אמאמר 

  

   :ב אות יג"פ ר"דבאתנ

 ל-א כבוד מספרים השמים לדוד מזמור למנצח'

 זזין ואין במקומן קבועין הם והלא. ב)-(תהלים יט, א
 טיבן מה,)ג שם( אומר יביע ליום יום 'וכו לעולם משם

 שבישר משה של יומו זה אלא ,הללו ימים שני של
 אחל הזה היום ), כהב דברים( שנאמר ,יהושע של יומו
 השמים כל תחת העמים פני על ויראתך פחדך תת

 תאמר ושמא ,מפניך וחלו ורגזו שמעך ישמעון אשר
 לכל הגיד מי עוג ואת סיחון את הרג ה"והקב הואיל

. וכו' למשה לו שעמדה חמה זה אלא ,עולם באי
 שנאמר יהושע של יומו משה שבישר מצינו והיכן

 זכרון זאת כתוב משה אל' ה ויאמר )יד מות יז,ש(
 רצון יהי מר לוא ,יהושע באזני ושים בספר

 מצינו והיכן ,לי שעמדה כדרך חמה לך שתעמוד
 מלכי עם מלחמה שעשה בשעה ,ליהושע לו שעמדה
 ידבר אז )גי- י, יב יהושע( שנאמר ,בגבעון האמורי
 בני לפני האמורי את' ה תת ביום' לה יהושע
 וירח דום בגבעון שמש ישראל לעיני ויאמר ישראל
 גוי יקום עד עמד וירח השמש וידום .אילון בעמק
  .וגו' 'אויביו

  

גם פרטית ובסייעתא דשמיא, מצינו  בהשגחה
בחינת מלחמת יהושע, השוואת בפרשתן את 

לבחינת מלחמת משרע"ה, הוא שאמרו במדרש 
 בו מלך ותרועת עמו יואלק' ה' , כ)כ(רבה בפרשתן 

 ,יעקב לי ארה נא לכה (שם כב, ו) לי אמרת ,(כג, כא)
 ואם ,להזיקו יכול הגנב אין שומר לו שיש פרדס

 יישן ולא ינום לא הנה ואלו ,נכנס הגנב ,לו ישן
 יכול אני והיאך, )קכא, ד תהלים( ישראל שומר

 ואינך הואיל בלק לו אמר ,עמו יואלק' ה, להזיקן
 זה ראה ,משמשן משה מפני בהן ליגע יכול

 קשה הוא אף לו אמר, יהיה מה אחריו שעומד
 ומפיל ומריע תוקע ,בו מלך ותרועת ,כמותו
'. נמצא שהשוו חז"ל את מעשי יהושע חומה

במלחמתו כנגד כל מלכי כנען, למעשי משרע"ה 
במלחמתו כנגד אויבי ישראל, והוא מעין דברי 

אליהו הנביא זל"ט, שהשווה הקב"ה מעשי 
  בהעמדת החמה והלבנה.משרע"ה למעשי יהושע 

  

, שבלק ביקש הללובדברי המדרש לעיין  ויש
יהיה המנהיג אחרי משרע"ה,  מבלעם לידע מי

ו בלעם שאף הוא קשה כמותו, תוקע לוהשיב 
ומריע ומפיל חומה, ואי אפשר לעמוד כנגדו, ויש 

ודות אלשאול בלק  המשיךלתמוה למה לא 
 גםהלוא שאחרי יהושע בן נון,  מלכות ישראל

אחר פטירת יהושע בן נון עמדו לעם ישראל 
יהיו המנהיגים הבאים  , ולמה לא בדק מימנהיגים

   אחריו.
  

יש להעיר בדברי אליהו הנביא זל"ט,  עוד
שמשרע"ה ויהושע בן נון תלמידו, העמידו את 

ויש עיי"ש.  (תענית כ.)בגמרא  וכדאמרינן גםהחמה, 
לא מצינו כאות המופלא הזה, באמת להבין למה 

בב' מנהיגי ישראל הראשונים, אך ורק אלא 
משרע"ה ויהושע בן נון, ואע"פ שמצינו עוד 
אותות רבים ומופלאים שעשו מנהיגי ישראל, 

, הבאים אחריהם הנביאים השופטים והמלכים
נס ופלא כזה אשר נודע בכל העולם,  מ"מ

שהעמידו חמה בקומתם, זאת לא מצינו, ואף 
שנקדימון בן גוריון נקדרה לו  (שם)מרו בגמרא שא

חמה בעבורו, הנה לא היה הדבר בציוויו וכוחו 
אלא שנעשה נס ולא בענין כיבוש מלחמה, כלל, 

העמידו הם שעבורו, אבל משרע"ה ויהושע בן נון 
ולצורך את החמה בכוח תפילתם ובקשתם, 

ויש להבין טעם  ,וכזאת לא מצינוכיבוש מלחמה, 
  הדבר בזה.

  

שייכות מיוחדה למשרע"ה כבר מצינו  והנה
ויהושע בן נון, עם בחינת החמה והלבנה, הוא מה 

 עליו מהודך ונתתה' ).עה (ב"בשאמרו בגמרא 
 הדור שבאותו זקנים ,הודך כל ולא (במדבר כז, כ)

 כפני יהושע פני ,חמה כפני משה פני אמרו
 לאותה לה אוי בושה לאותה לה אוי ,לבנה

  האמת, כתב חכמת  ע"פ  הדבר  וביאור  '. כלימה
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 בא הזה הנפלא והמשל' שם) (במדבר רבינו בחיי

, ואחד אחד כל של הנבואה מדרגת על להורות
 כח שהוא המיוחד בשם משה נבואת מדרגת כי

 כח שהוא בכבוד יהושע נבואת ומדרגת ,החמה
 כשם המשל לענין אבל, לנמשל זה והנה, הלבנה
 החמה מצד רק ,הוא עצמה מצד לא הלבנה שאור

 קבל יהושע כן, ממנה אורה מקבלת שהלבנה
כפני ה שהיתה שפני מקנים ז'. וטענת הממשה

, שהיה לו הכוח מעצמו, ולא היה בחינת חמה
מקבל, אבל יהושע בן נון, פני יהושע כפני לבנה, 
שאינו אלא מקבל, ולית ליה מגרמיה כלום, וע"ז 

שמנהיג אמרו אוי לה לאותה בושה וכלימה, 
עצמי, ואינו ישראל יהיה מי שאין לו כוח ואור 

מהר"י אלבו אלא מקבל בעלמא, וכך פירש 
 לה אוי אמרו לזה' פי"א) (מאמ"ג בספר העיקרים

 היה לא כי, כלימה לאותה לה אוי בושה לאותה
 רבנו משה מצד אלא מעצמו לנבואה יהושע ראוי
  .'השלום עליו

  

אמרו לפרש, שהתיבות 'אוי לה  צדיקים אמנם
לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה'. אין הם 
דברי הזקנים, שהזקנים לא אמרו אלא 'פני משה 

וחז"ל משיבים כפני חמה פני יהושע כפני לבנה'. 
'אי לה לאותה בושה'. שהיא בושה  ואומרים
מבינות ודעות על אומרים שהזקנים מה וכלימה 

  .מנהיגי ישראל
  

מק דבריהם הקדושים, שאף שהיה לפרש עו ויש
ניכר ונראה לעיני הזקנים והגדולים שבעם, שכל 
מעלתו של יהושע בן נון אינה משל עצמו, ואינו 
אלא מקבל מתורת משרע"ה רבו, וע"כ אמרו 'פני 

מכל משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה'. 
מקום כאשר מתבוננים ומעמיקים בדבר, מוצאים 

ה מאיר מכוח עצמו, שגם משרע"ה עצמו, שהי
 הכל מכוח המאור הגדולהלוא הנה באמת 

יוצר אור ובורא חושך, בורא כל  שהוא ,הקב"ה
ברוב רחמיו וחסדיו, נמצא שהלבנה  העולמות

מקבלת אמנם מן החמה, ואין לה אור עצמי, אבל 
גם אור החמה העצמי, מקורו וחיותו נובע ממקור 

 כוחה שהחיים מחיה החיים, והקב"ה הוא מחד

בכל רגע ורגע, ומאיר לעולם כולו וליושביו 
שברא במידת הרחמים, וא"כ מאחר שכך היה 
ציווי הקב"ה, הרי זו בושה וכלימה שזקני הדור, 
עם כל מעלתם וגדלותם, יחוו דעה ויאמרו מבינות 

  על מנהיג ישראל.
  

עומק ענין העמדת החמה  , אתראנבוא לב ובזה
נים שבדור טענת הזקשל משרע"ה ויהושע בן נון, 

ה כפני חמה פני יהושע כפני 'פני משהיתה 
שמעלת יהושע פחותה ממשרע"ה, היינו  לבנה',

ינת הלבנה המקבלת אורה מן שאינו אלא בבח
, לפי שהיו צריכים בזה כאמור שגוהחמה, אמנם 

להתבונן ולמצוא, שגם כוח החמה יונק את כוחו 
מבורא כל עולמים, והכל מכוחו ית"ש, ומטעם זה 

הקב"ה כוח גדול ליהושע בן נון, שיעשה נס  נתן
ופלא כזה, שיעמיד את החמה לעיני כל העולם, 

לפי שבזה . 'שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון'
רק כל מעלתו היא היה ניכר שיהושע בן נון, אף ש

אין לו אור עצמי, והוא בבחינת פני לבנה, ש
אפילו  להעמידבכוחו  מ"ממן החמה, אורו מקבל 

את כוח החמה, לפי שהוא מנהיג את ישראל 
בציווי הבורא ברוך הוא, שאמר והיה העולם, 

, וע"כ יש לו כוח וממשלה אפילו על בחינת החמה
וזו היתה טעות הזקנים, שלא השכילו להבין 
שדור דור ודורשיו דור דור ומנהיגיו, ומנהיג 
ישראל שהתמנה להנהיג את ישראל, מקבל את 

מכוח המנהיגים הקודמים, שמקבלים את  כוחו
כוחם ממנהיג העולם, יש מנהיג לבירה הדולקת, 

  .וח"ו לומר מבינות ודעות על מנהיגי ישראל
  

לרבינו  ' דברים ב, כה)ר(פ פני דודבספר  ועי'
 חמה שעמדה אמרו ל"רזשכתב ' החיד"א זיע"א

 לחקור ויש. ליהושע שעמדה כמו רבינו למשה
 נכתב וביהושע ברמז אלא נכתב לא מדוע

 דמשה דכיון ונראה .היטב באר גדול בפירוש
 משה פני ו שכתובכמ שמש בחינת ה"ע רבינו
 לו ישמע שהשמש נס כך כל אינו ,חמה כפני
ו כמ ,מהשמש למטה שהוא יהושע אבל. וידום

 גדול שבח זהו ,לבנה כפני יהושע פני שכתוב
   '.מבחינתו למעלה שהוא השמש על ששלט
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זה באמת לא מצינו שאחד ממנהיגי  ומטעם

ישראל שאחר משרע"ה ויהושע בן נון, יעשה נס 
ופלא כזה של העמדת החמה לעיני כל באי 

ע"מ רק העולם, לפי שכל עצמו של נס זה ניתן 
למשרע"ה, כדי להשוות את יהושע בן נון 

 ע"כ נתןלהראות ולגלות כוחן של מנהיגי ישראל, 
בן נון ככוח משרע"ה,  כוח השווה ליהושע הקב"ה

כדי להעמיד ולייסד ולקבוע את בחינת אמונת 
חכמים במנהיגי ישראל לכל הדורות, ועל כן 
נעשה נס זה דייקא בב' המנהיגים הראשונים, 

לפי שבעת העברת  ,למשרע"ה וליהושע בן נון
היה נסיון ההנהגה ממשרע"ה ליהושע בן נון, 

הפעם הראשונה  היתהד, לפי שזו וקשה מא
ממנהיג למנהיג, ובעת העברת עברה שההנהגה 

ההנהגה יכולים ליפול הרבה במדרגת אמונת 
חכמים, ובפרט העברת ההנהגה ממשרע"ה 

ואף ליהושע בן נון, שהיה דבר תימה ופלא גדול, 
 משרע"ה לא חשב שיהושע ימלא מקומו, וע"כ

כן  ומשום הזקנים שבדור נתקשו להבין ענינו,
ב"ה לעשות נס כזה, לשדד מערכות הוצרך הק

הטבע ולהפך סדרי בראשית, כדי להעמיד הדת 
על תילה, אבל אחר שעברו עם בני ישראל 
ממנהיג למנהיג, ועשאן משרע"ה מציבה, וקיבלו 
עליהם את מרותו של יהושע בן בכל לבם ונפשם, 
שוב לא הוצרכו עם בני ישראל לנס ופלא כזה, 

בעת מלחמה  כזאתהנהגה ועל כן לא מצינו 
  פעמים הללו. וכיבוש, אלא בב'

  

יובן למה לא שאל בלק את בלעם מי יהיו  ובזה
מנהיגי ישראל שאחר משרע"ה ויהושע בן נון, 

 מה אחריו שעומד זה ראהמשעה ששאל 'ש לפי
 כמותו קשה הוא אףבלעם ' לו אמרו '.יהיה

'. הבין חומה ומפיל ומריע תוקע בו מלך ותרועת
שכוח ההנהגה עובר בלק בכוח הקליפה דיליה, 

ממנהיג למנהיג, ואף מי שעומד אחרי משרע"ה, 
תוקע ומריע ומפיל חומה, משום שכל מנהיגי 
ישראל נקבעים ומתמנים מבורא כל עולמים 
להנהיג את צאן מרעיתו, ומקבלים את הכוחות 
מכל המנהיגים שקדמו להם, ויש להם את הכוח 

שה כמותו, נהיגי ישראל, ואף הוא קשניתן לכל מ

תוקע ומריע ומפיל חומה, ומעתה אין צורך 
  להוכיח זאת אצל שאר המנהיגים, ודו"ק.

  

ענין זה של אמונת חכמים, להאמין  והנה
שהקב"ה קבע דור דור ודורשיו ומנהיגיו, וניתן 
הכוח למנהיגי ישראל לכוין ולהדריך את עדת 

ביותר שיש לנו ישראל ע"פ ה', הוא העיקר הגדול 
, יז (דבריםכבר אמר הכתוב לאחוז בדורות הללו, ו

 אשר המשפט ועל יורוך אשר התורה פי על' יא)
 יגידו אשר הדבר מן תסור לא תעשה לך יאמרו

'אפילו  (שהש"ר א, ב)'. ודרשו חז"ל ושמאל ימין לך
וח"ו המזלזל אומרים לך על ימן שהוא שמאל'. 
בענין אמונת בגדולי ישראל, ומכניס קרירות 

יבוא לכדי כפירה לא חכמים, רח"ל לא ימלט ש
ין זה אנו צריכים חיזוק נואפיקרוסות ממש, ובע

מו ינתקיגדול מאד, שבדור העני והיתום שלנו, 
בנו סימני הגאולה, שקטגוריא רבה בתלמידי 

הגיעו הדברים לכדי כך, וחכמים, וחוצפה יסגי, 
ש, עיר שלא קרא ולא שנה ולא שימשיכול צ

ומר מבינות על לחוות דעתו על גדולי ישראל, ול
מורים את בחינת 'עד למנהיגי ישראל ומעשיהם, 

 ע"כ אנו צריכים להתחזק בזה,רח"ל,  'מוריהם
לידע שמנהיגי ישראל נקבעו מאת הבורא ברוך 
הוא, והוא הנותן להם כוח לעשות חיל, ויפתח 
בדורו כשמואל בדורו, ואף הוא תוקע ומריע 

, וענין הנהגת עם בני ישראל הוא ומפיל חומה
דבר אלוקות, שאין בו שינוי והוא עומד ומתקיים 

  .לעולם, בלא שום חילוק וחילוף
  

הוא יומא דהילולא ביום ט"ז תמוז  השבוע
שהיה , הרה"ק מקאפשטניץ זיע"אשל קדישא 

מגדולי מנהיגי ישראל בדור האחרון, והיה מיודד 
זקני כ"ק אדמו"ר רבי דוד מרדכי מאד עם 

, ר זצ"לשהגאון רבי אהרן קאטלע, וידוע זיע"א
ראש ישיבת לייקווד ומנהיג עדת ישראל 
באמריקא, היה מרבה להתייעץ עם הרה"ק 

ת כל זיע"א, והחשיב דעתו מעל דע מקאפשטניץ
יניו הפרטיים היה נועץ עמו, כך הגדולים, ואף בענ

, שניאור זצ"ל הגאון רביגם שמעתי מבנו 
ושמעתי מעשה נורא על הרה"ק מקאפשטניץ 
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זיע"א, שפעם כאשר ביקר בארה"ק, התכנסו 
גדולי הדור לאסיפה רבתי בענין מוסדות החינוך 

מקאפשטניץ זיע"א העצמאי, שכידוע היה הרה"ק 
   מראשיו ממיסדיו ומקוממיו, ויחד עם הגאון רבי 

היו העושים והמעשים להקים  אהרן קאטלער זצ"ל
ולהחזיק בהון עצום את כל מוסדות החינוך 
העצמאי, באותה האסיפה דנו גדולי הדור בענין 
בתי החינוך אשר בעיירות השדה, מה יהיו 

י התנאים לקבלת התלמידים מבתים רחוקים, כד
שלא יהיה ח"ו בחינת חב לאחריני, שילדים 
מבתים שאינם טובים ילמדו דברים שאינם 

, ודנו בענין הורים מחללי םהגונים לילדים אחרי
שבתות, או שמחזיקים בביתם מכשירי טומאה 
ותועבה, ועד בתים של עוברי עבירות חמורות, 

דעתם זה בכה וזה בכה, אמרו את גדולי הדור ו
נוגעת לפי שהשאלה הזו ראש,  ה בכובדזודנו ב

לנפשות, שכל המציל נפש אחת מישראל כאילו 
קיים עולם מלא, ואם מצילים ילד אחד מבית של 

מקימים עולם מלא, הוא  הלואעוברי עבירות, 
ומאידך אם ילד אחד ישפיע וזרעו אחריו, 

היא גם השפעות שאינן טובות על אחרים, אזי 
ורות, ודמו ודם זרעיותיו תלוי בכיה לדבחינת 

  בהם.
  

אחד העסקנים לערוך  ניסההדברים  בתוך
כן איזה בית מרשימות ותנאים ברורים בענין זה, 

איזה בית א"א מיקבלו את בניו לבתי החינוך, ו
לקבל את הילדים לבתי החינוך, הרה"ק 
מקאפשטניץ זיע"א, שהיה מטבעו שתקן ענותן 

ין זה, אך לפתע ושפל ברך, כמעט ולא דיבר בענ
ביקש את רשות הדיבור, ואמר שהוא רוצה 
להוסיף עוד ענין אחד ברשימת הבתים שאין 
מקבלים את ילדיהם לבתי החינוך, בית אשר 
ההורים מדברים סרה על צדיקי ישראל מנהיגי 
הדור, נשתתקו כל המתאספים, ואחד מן 

 אף החציף פניו ואמר בתימה, שהלואהעסקנים 
עבירות בהם ם אשר עוברים בבתיכאן עוסקים 

חמורות, עד כדי ג' עבירות חמורות, בתים של 
ענין פעוט זה ומה השייכות למחללי שבתות, 

שמדברים סרה במנהיגי ישראל, וכי לזאת 

עבירה ייקרא, ודחה הדברים מכל וכל, באותה 
שעה חוורו פני הרה"ק מקאפשטניץ זיע"א, ושלא 

ן חמור כדרכו נעמד ואמר שאם אין רושמים עני
זה בין תקנות בתי החינוך, שאין מכניסים ילדים 

מדברים סרה על גדולי הדור, הרי  בםמבתים 
הוא מושך ידו מכל סיוע ועזר למוסדות החינוך 
העצמאי, ואמר בהתרגשות גדולה, שבענין זה 
תלוי כל עמידת בתי ישראל, בכוח האמונה 
הפשוטה במנהיגי ישראל, שתלוי בזה האמונה 

ורא כל עולמים, 'ויאמינו בה ובמשה הפשוטה בב
עבדו'. ובית אשר מזלזלים במנהיגי ישראל, סופם 
לבוא לכדי כפירה ואפיקורסות ממש, ושאני 
מינות דמשכה טפי, ונתקבלו הדברים על לב כל 
גדולי הדור שנתאספו שם, והוקבע הדבר 

  בתקנות החינוך העצמאי. 
  

בימים הללו מתחילים ג' השבועות, ימי  הנהו
כל חורבן הבית נגרם  והלואחורבן והאבל, ה

משום שנאת חינם ומחלוקות, והאריכו בגמרא 
שנטלו  משום הני בריונינגרם החורבן לספר ש

השלטון בכוח הזרוע, ולא כפפו עצמם לדעת 
חורבן לכל עם בני  הביאובזה וגדולי ישראל, 

 המרישראל, עד בחינת בכיה לדורות, הגלות 
הזה, ועתה ניתן הכוח לתקן ענינים הללו, שיידע 

שנקבעו  ל אחד מעלת גדולי ישראל ומנהיגיוכ
ע"י בורא כל עולמים להנהיג את הדור העני 
והיתום הזה, וצריך לחזור ולשנן, ובפרט באזני 
צעירי הצאן, בענין אמונת חכמים פשוטה, לידע 
שאין לנו השגה והבנה כלל במעשי גדולי הדור 

ו, והכל בכתב מיד ה' עלי השכיל, וכאשר וצדיקי
נתחזק בזה, נזכה בעזה"י שימהר ויחיש גאולתנו 

  בב"א. ,ופדות נפשנו
  

  במאמר 
  

אחר מעשה בנות  ט), (כהפרשתן סוף ב כתיב
 ויהיומואב, שנפלו ישראל במגיפה רח"ל, '

'. ואיתא אלף ועשרים ארבעה במגפה המתים
מגלה , וע"ע 'כ אות פאנו ע"לרמ נשמות גלגולי(עי'  ממקובלים

 תלמידי רבי עקיבא, אלף ד"כש נחס)יפ ר"פ עמוקות
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 , היו גלגול אותן כ"דלעצרת פסח בין כולם שמתו

, עיי"ש זמרי דבר על במגיפה שמתו אלף
  בדבריהם.

  

שאין לנו השגה ותפיסת יד כהה בוודאי  והנה
הללו, אך בדרך הפשט היה בזה מקום  יניםבענ

 עשר שנים' ):סב (יבמותתימה, הלוא אמרו בגמרא 
 עד מגבת עקיבא לרבי לו היו תלמידים זוגים אלף

 ועד מפסח אחד בפרק מתו וכולן ,אנטיפרס
חר א'. ומלזה זה כבוד נהגו שלא עצרת מפני

לזה העולם לתקן חטא היפך הקדושה ונתגלגלו 
של זמרי בן סלוא, שנצמדו בני ישראל לבנות 
מואב, למה זה מתו על שלא נהגו כבוד זה בזה, 
והלוא עיקר שליחותם בזה העולם היה לתקן חטא 
הקדושה, ואם זכו להיות מתלמידי רבי עקיבא, 
וודאי שהיו קדושי עליונים בני עליה מובחרים, 

ו במעלה העליונה, וא"כ ובבחינת הקדושה הי
שלא נהגו כבוד זה בזה, ענין אחר, למה מתו בגין 

לתקן אלא ע"מ הגיעו לזה העולם הם לא והלוא 
ענין הקדושה, ותיקנוהו והמתיקוהו בשורשו, את 

  ולמה זה מתו ונענשו על שלא נהגו כבוד זה בזה.

  
היאך היא הדרך  שנרמז לנו בזה ונראה

הראויה בעבודת ה', שפעמים רבות שאנשים 
  טועים לסבור שעיקר העבודה היא דייקא במצוות 

, להתעלות יותר ויותר בתורה למקוםשבין אדם 
  שמזלזלים ופעמים   וטהרה,  וקדושה ה'   ועבדות 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

תיקון בעניני בין אדם לחבירו, וכסבורים שעניני 
רמז לנו ראויים לנשים וחלושי דעת, אך נהמידות 

בזה, שדייקא תלמידי רבי עקיבא, שהיו 
במדריגה רמה ונשגבה, וזכו לתקן חטא בני 
ישראל בענין אלקיהם של אלו שונא זימה, דייקא 
הם מתו על שלא נהגו כבדו זה בזה, וללמדנו בא 
על גודל חומר הענין, שגם מי שהוא שמור 
בקדושה וטהרה, ומעלה ריח ניחוח בכל מעשיו, 

תורה בחיות והתלהבות, עד שזוכה והוא עוסק ב
להיות מתלמידי ר"ע, מכל מקום אם אינו נוהג 
כבוד בחבירו, אף שהוא נזהר ואינו פוגע או 
מציק לחבירו, אלא רק אינו נוהג בו לפי כבודו 
. הראוי, עונשו חמור ביותר, והוא נורא למתבונן

  .(וע"ע שיחות קודש פר' בלק תשע"ג)
  

 שהיו שני מקדש' ):ט (יומאאיתא בגמרא  והנה
 מה מפני חסדים וגמילות ובמצות בתורה עוסקין

'. נמצא שאע"פ חנם שנאת בו שהיתה מפני ,חרב
בתורה ובמצות, והיו עוסקין נמי  וסקיןעשהיו 

בגמילות חסדים, מכל מקום מתוך שהיה בהם 
שנאת חינם, בגין זה נחרב הבית, ולא הועילו כל 
התורה ומצוות הגמילות חסדים, לפי שאם אין 

 הרי זה מביא לחורבן הביתנוהגים כבוד זה בזה, 
ועתה בימים הללו, אפשר לחזור ולתקן , רח"ל

איש את 'ענינים הללו, להרבות באהבת חינם, 
, ונזכה שישלח לנו 'רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק

, ויבנה בית משיח צדקנו את גואלנובקרוב 
 מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו.
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