
  
אי� עלה על דעת� של בני ומקנה רב הי' לבני ראוב� (ל''ב, א') צ''ע 

וליטול חלק� בחו� לאר�.  ,מאר� ישראלראוב� וגד לסלק את עצמ� 
שהקשה למה צוה ה' להגעיל כלי  ,הימי� יוס� תי' עפ''י דברי הרמב''�

מפני שאר� סיחו� ועוג לאר� ישראל ותי' מדי�, ולא כלי סיחו� ועוג. 
לא כ� אר� מדי�, ובאר� ישראל א� קדלי דחזירי מותר, ולכ�  תחשב, אבל

שכשראו בני ראוב� ובני גד שאחרי  ולפ''ז י''לאי� צריכי� להגעיל�. 
מלחמת מדי� צוה ה' להגעיל כליה�, ובמלחמת סיחו� ועוג לא צוה כ�, 

, ולכ� בקשו חלק� באר� ממש מוכח שאר� סיחו� ועוג הוא כאר� ישראל
הטע� שהקב''ה תלה מיתתו של  ולפ''ז י''לאל היא. סיחו� שכאר� ישר

� נקמת בנ''י מאת ל''א, א') נקמשה רבינו במלחמת מדי�, כמ''ש (
דעתו של משה  רהמדיני� אחר תאס� אל עמ�, משו� בזה תתקר

ואחר  –במקצת, שלא יצטער לומר שנקבר בחו� לאר�, ואמר לו ה' 
שהוא  מחוקק ספו�אחר מלחמת מדי� יבורר ל� שחלקת ו תאס�, דהיינ

  במקו� קדוש.   הוא יחו� ועוג,באר� ס
  

חלק� ש�, כדי לחזק את  את שמטע� זה רצו בני גד וראוב� ולפ''ז י''ל
יש לה קדושת  מקו� זהשג� רבינו שלא יצטער שנקבר בחו� לאר�,  משה

(ל''ב, ג') ובית  ונבו #על מלת  התרגו� אונקלוסשזהו כוונת נראה . האר�
דר� אר� להזכיר קבורתו של משאי� זה  שלכאורה צ''ע .קבורתא דמשה

ה� שאדרבה זהו עיקר הטע� ש ולדברינו י''למשה רבינו קוד� קבורתו. 
רוצי� חלק� מעבר לירד�, כדי לחזק משה רבינו שמקו� קבורתו הוא 

   קדושת האר�.  במקו� שיש לה
  

ל''ב, ק (על הפסו וי''ל עוד עפ''י דברי הרה''ק מדינוב זצ''ל (אגרא דכלה)
 #) ויענו בני גד ובני ראוב� לאמ''ר את אשר דיבר ה' לעבדי� כ� נעשה ל''א

הג�  ,את אשר דיבר ה', היכ� דיבר # מ''ש ועוד צ''עמהו הלאמ''ר. צ''ע 
לא בלשו� זה הא זה למה דברו  שודאי משה לא עשה מדעת עצמו, ע� כל

עבדי� יעשו  – למשה הרי לעיל אמרועוד ו השי''ת.ממאמר  משה רשפי
שהנה חז''ל למדו מכא� דיני  ותי' כאשר אדני דבר. –ר אדני מצוה כאש

לו אוהנה דיני�  #עשה, ה� קוד� ללאו , תנאי קוד� למתנאי כפול –תנאי 
התורה, וזכו בני גד ובני ראוב� בודאי משה רבינו למד� מהשי''ת בקבלת 

משה תחדש ההלכה על יד� ותהי' מבוארת לישראל, והנה בראות� ששת
לדורות  �הבינו שכ� הוא הדי� בתנאי ,ה� קוד� ללאו י, ואמרכפל התנא
ללא צור� לא הוכפל התנאי בדבריו בכא�, ואז קיימו בודאי עול�, כי 

וקבלו על עצמ� להתנהג כ� בדיני תנאי לדורות עול�, וז''ש ויענו בני גד 
 # את אשר דיבר ה' אל עבד� ,לדורות הדי� הזה –ובני ראוב� לאמ''ר 
כיו� שבני גד ובני ראוב� זכו  ולפ''ז י''לת תנאי. להתנהג כ� בהלכו

שבלי  לש� שמי�, כוונת� היתהבודאי הלכות תנאי על יד�,  ודשחתשת
בבנות לעיל (כ''ז, ה') כמו שפרש''י  על יד�, זה לא יזכו שתתחדש הלכות

   , בפרשת ירושת הבת. צלפחד
  

כי  ני זכרו�)(אב זקני החוזה מלובלי� זצ''לעפ''י דברי  וי''ל באופ� אחר,
אלו השבטי� בני גד ובני ראוב� היה לה� אמונה גדולה ברב� משה רבינו 

כמאמר  ,ע''ה, וכיו� שמשה לא יקבר באר� הקדושה רק בחו� לאר�
לכ� ג�  ,וירא וגו' כי ש� חלקת מחוקק ספו�(דברי� ל''ג, כ''א) הכתוב 

פסוק וזהו כוונת ה אחוזה, דדיו לעבד להיות כרבו.ה� לא רצו האר� ל
שחשקו  ולזה אמר ,משה רבינו ע''ה # קני� בהרב שהיה לה� # ומקנה רב

  לשכו� בעבר הירד� הזה. 
  

ל''ב, ( הפסוק (הגר''ח קניבסקי שליט''א) הטעמא דקרא וכעי� זה פי'
שבכל הפרשה  צ''ע שלכאורה ומקנה רב הי' לבני ראוב� ולבני גד, )א'

באמת לבני שותי' מב''�. לראוב� חו� מכא�, וכבר עמד בזה הרגד הקדי� 
ולכ� הקדימ� כא�, שה� כיוונו בשביל המקנה,  ,ראוב� הי' יותר מקנה

 ,שידעו שמשה רבינו יקבר ש� ,אבל בני גד הי' עיקר כוונת� לדבר אחר
ורצו שיהא בחלק�, א� מפני כבודו של משה שעדיי� הי' חי לא רצו 

ד בכל הפרשה ותלו הדבר בבהמת�, ולכ� הקדי� בני ג ,להזכיר קבורתו
  שכוונת� הי' יותר לש� שמי�. 

  
אל תעבירנו את הירד�  )ל''ב, ה'( את הפסוק המש� חכמה וכעי� זה פי'

לו ידענו שאתה תעבירנו את הירד�, אז לא רצינו להיות כא�, אבל  ר''ל
  .אשר אתה תמות כא� מדוע לא נהי' כא�אחרי 

 א)בשני אופני�.  ומקנה רב הי' לבני ראוב�שיש לפרש הפסוק  נראה מזה
 חלק� קאי על המקנה, דהיינו דכיו� שהי' לה� מקנה רב רצוכפשוטו ש

. (וכדאי להזכיר דברי הנצי''ב על הפסוק (ל''ב, ל') מעבר לירד� לאחוזה
דהיינו שא�  –וא� לא יעברו חלוצי� אתכ� ונאחזו בתככ� באר� כנע� 
י' שבט ראוב� לא הי' נעשה כ�, הי' עבר הירד� מתחלק לי''ב חלקי�, וה

וגד נוטלי� ג''כ איזה חלק בעבר הירד�, אבל מפני הקנס התנה משה 
שא� לא יעברו חלוצי�, אז ונאחזו בתוככ� רק באר� כנע�, ובעבר הירד� 
לא יטלו חלק כלל, משו� שהי' לה� יפוי כח א� יעברו, לכ� א� לא 

יותר  באמת לא הי' לה� מקנה רבש ב) חלק� שמה). ידויקיימו הפס
כיו�  ,שהי' לה� מקנה רב הטע� (עיי� באוה''ח שכתב ר שבטי�משא

כי הלא  צ''ע שהיו גבורי כח ושללו אנשי הצבא יותר משאר השבטי�.
שכוונתו  י'השפת אמת ת וח במלחמת מדי� נתחלק לכול� בשוה.המלק

שבזזו אנשי הצבא) וזה שרצו  ש� לא נאמר, שמלחמת סיחו� ועוגעל 
רבינו נקבר ש�, וכ� מפורש בספורנו על  כיו� שמשה הוא מעבר לירד�

 שית לו כי ש� חלקת מחקק ספו� וירא (גד) רא )ל''ג,כ''א (דברי�, הפסוק
של גד היתה להשיג דבר עיקר אצלו, כי ש� באר�  שעיקר כוונת� –

דהיינו אותה החלקא שמשה רבינו קבור  ,סיחו� ועוג חלקת מחוקק ספו�
   בה.

  
נחנו  )ל''ב, י''ז( על הפסוק ,למהעפ''י דברי התפארת ש באופ� אחר,וי''ל 

ללכת  י ראוב� הואנעבור חלוצי� לפני ה' ר''ל שכל כוונת� של בני גד ובנ
למלחמה בעבר הירד� רק לפני ה' לרצונו ית''ש ולא למעננו מאומה, דכיו� 

אי� לה� עוד שו� צד נגיעה עבור  ,שבאה אחוזת נחלת� בעבר הירד�
משה א� יעברו בני גד ובני ראוב� ויאמר אליה�  # עצמ�, לכ� נאמר ש�

וגו' למלחמה לפני ה' ונכבשה האר� לפניכ� ר''ל א� האמת אתכ� 
רק בכוונה הראוי' בלתי לה' לבדו, אז ממילא  ,שתלכו למלחמה לפני ה'

נכבשה האר� לפניכ� ותצליחו בכל אשר תפנו במלחמתכ�, כי לא ו
גד ובני ראוב� שלכ� בקשו בני  ולפ''ז י''ללמענכ� תעשו רק לפני ה'. 

 ,ועי''ז בודאי יצליחו במלחמת� ,חלק� מעבר לירד� כדי לסלק נגיעת�
  שהי' בלתי שו� נגיעות רק לה' לבדו. 

  
�� נקמת בנ''י ') נקעל הפסוק (ל''א, ב ,וי''ל עוד עפ''י דברי האלשי''

� נקמת� מאת המדיני�, ר לה� נקהקב''ה אמשהיינו  –מאת המדיני� 
 –אבל משה אמר לה� כ''ד אל� מישראל,  של �מיתת כיו� שה� גרמו

נק� נקמת ה', דהיינו שלא יהי' הכוונה בשביל הנוגע אתכ�, כי א� לתת 
  תנכלו להעביר� על דתו. הה� ש ,נקמת ה' במדי�

  
ל''ב, על הפסוק ( עפ''י דברי הרה''ק מדינוב זצ''ל (אגרא דכלה) וי''ל עוד

ואנחנו נחל�  # ה� אמרוש –) וא� לא תעשו� כ� הנה חטאת� לה' כ''ג
שלא ירצו רק לתק� החשש שחשש משה י� לפני בני ישראל, שמשמע חוש

פ� יניאו את לב בנ''י, ע''כ קבלו על עצמ� שילכו עמה� למלחמה, אבל 
יותר חפצי� לשבת בבתיה�, ובאמת ג� בזה לא  ה� בזולת חשש זה

 יש חיוב מוטלת עליה� להוריש הגוי�, הי' יתרצה השי''ת, כיו� שהמצוה
לכוי� לצאת ידי  בורא�, וצריכי� כוונה ילעשות המצוה בציוו עליה�

, ומיקרי בטול מצות עשה, ו ידי חובת�חובת המצוה, ובזולת זה לא יצא
אותה, אבל ב''ד  עשויהג� שב''ד של מטה אי� מענישי� ע''ז, כיו� שעכ''פ 

) מ''א( במנחות כדאמר ,ה בפרט בעיד� רותחהשעשל מעלה מענישי� א
את� אומרי� שתעברו לפני בנ''י,  –וז''ש לה� משה  ינא,מלאכה לרב קט

 הנה בזה תתקנו החשש שאמרתי, אבל מ''מ לא תקיימו המצות עשה
א�  –מצות השי''ת, וז''ש לה� בכפל לקיי�  כאשר לא תעשו כראוי,

תעשו� את הדבר הזה, היינו שתעברו חלוצי�, אבל באופ� זה א� תחלצו 
ני בני ישראל לבד לתק� החשש, אז לפני ה' דייקא למלחמה, ולא לפ

והיית� נקיי� מה' ומישראל, משא''כ א� לא תעשו� כ�, רק כמו 
שאמרת� לפני בני ישראל, הנה חטאת� לה' עכ''פ מחמת שלא תצאו ידי 

כי מצות עשה צריכה כוונה, וז''ש ודעו חטאתכ� אשר המצוה, ב� כחובת
  . שהחתא דמענישי� ח''ו ג� אעיד� ריעכ''פ בע ,תמצא אתכ�

  
ויאמרו בני גד ובני ראוב� וגו'  ל''ב, כ''ה, כ''ז)ולפ''ז י''ל כפל הלשו� (

טפנו וגו' ועבדי� יעברו כל חלו� צבא  .אדני מצוה # עבדי� יעשו כאשר
כאשר אדני  # שמתחלה אמרו ולדברינו י''ל. אדוני דבר # וגו' כאשר

של משה ליל�  י� מסכימי� לציוו, שזה קאי על המעשה, דהיינו שהמצוה

  

 
פרשת 
מטות 
  ומסעי
  תשע''ז
  לפ''ק



י� , דהיינו ה� עושכאשר אדוני דבר #ואח''כ אומרי�  .למלחמה ע� בנ''י
חלק� באר� סיחו� ועוג, רק כדי לקיי�  כ�, לא כדי לקיי� התנאי ולירש

  . , דהיינו עיקר כוונת� הי' לש� שמי�מצות ה' כמ''ש לפני ה'
  

שדייק שמשה רבינו  ,תנוהספורנו בפרשדברי מ לדברינוראי'  יש להביא
אחר שישובו מכיבוש  , רקצוה שלא יתנו לאלה את אר� סיחו� ועוג

והיתה האר� הזאת לכ� ולא  ,כמ''ש ונכבשה האר� ואחר תשובו ,האר�
נחנו נעבור חלוצי� ואתנו אחוזת  # קוד�, וה� לא קבלו זאת ואמרו

 ,וית� לה� משהשתהי' ברשותינו בעת שנעבור את הירד�,  ,נחלתנו
זה ד(ולפ''ז צ''ל  .כדי שלא להכנס למחלוקת הסכי� משה לדבריה�ו

שנאמר (ל''ב, כ''ט) ויאמר משה אלה� א� יעברו בני גד ובני ראוב� 
אתכ� את הירד� וגו' ונתת� לה� את אר� הגלעד לאחזה, דהיינו שישאר 
לה� לאחוזה, שא''א לפרש כפשוטו שנת� לה� חלק� רק אחר כיבוש 

למה הקפידו בני גד וראוב� שהאר�  צ''ע .זכו בה מיד)וחילוק, דהא ה� 
והי'  ,סלקו נגיעת�ה� שעי''ז  י''לולדברינו תהי' ברשות� קוד� שנעבור. 

  רק לה' לבדו.  מלחמת�
  

 שהקשה על זה שנאמרהמהרי''ל דיסקי� זצ''ל,  דברי וי''ל עוד עפ''י
י לא ננחל לא נשוב אל בתינו עד התנחל בנ''י איש נחלתו כ )ל''ב, י''ח(

 –ד� מזרחה ריאה כי באה נחלתינו אלינו מעבר האת� מעבר לירד� והל
ד אשר הביאנו� אל מקומ� הלא כבר אמרו ואנחנו נחל� חושי� ע צ''ע

' עפ''י הגמ' בב''ב (מ''ג) בני ותימה הוסיפו עכשיו. א''כ י''ז,  לעיל בפסוק
ר, משו� העיר שנגנב לה� ספר תורה שלה�, אי� דני� בדייני אותה העי

הי' ג''כ כמה משפטי� בעני�  נוגעי�, והנה בעת חלוקת האר� דהוו
ות בי� איש לאיש ובי� שבט לשבט כמבואר בפרק יש נוחלי�, ע''כ הנחל

לא נשוב אל בתינו עד התנחל בנ''י איש נחלתו,  # אמרו בני גד ובני ראוב�
ני� שאנחנו נוכל להיות דיידהיינו היינו שנשאר ג''כ בזמ� החילוק, 

היו נוגעי� כלל, נות בי� איש לרעהו, כיו� שלא כשרי� לדו� כל עניני הנחל
כי לא ננחל את� מעבר לירד�, כי באה נחלתינו אלינו מעבר הירד� 
מזרחה, ע''כ אנחנו נהי' באמת דיינ� כשרי�, והכל יסמכו עלינו כי 

  נפסוק די� אמת לאמתו.  
  

י ראוב� הלכו חלוצי� גדול שבני גד ובנ זה הי' מסירות נפש ובאמת
עד אחר  , רקלמלחמה באר� ישראל, ולא חזרו למקומ� באר� סיחו�

חלו� ב'  –עיי� בבעל הטורי�  –שנה הכיבוש והחילוק שהוא י''ד 
במסורה. א) ועבר לכ� כל חלו�. ב) חלו� הנעל (דברי�, כ''ה, י') והיינו 

תות כותב מת בית דוד גט כריחלינ� בגמ' שבת (נ''ו) כל היוצא למדאמר
מכא� שג�  נראהקק ליב�, ולא תצטר� לחלו� היב�. לאשתו שלא תז

וזהו כדברינו משה עשה כ�, וממנו למד דוד, וזהו ועבר לכ� כל חלו�. 
ללחו� מלחמת ה'  כדי למסור נפש� , שבני גד וראוב� היו מוכני�הנ''ל

, ולא מת א� ממלחמה כול� זכו לשוב שמטע� זהנראה ובאר� כנע�. 

 , כמ''ששהבטיח לה� משה רבינו אלו, כמו במש� י''ד שנהאחד מה� 
  ) ואחר תשובו. ל''ב, כ''ב(
  

ל''ב, כ''ה, המהרי''ל דיסקי� זצ''ל, על הפסוקי� ( וי''ל עוד עפ''י דברי
ויאמרו בני גד ובני ראוב� וגו' עבדי� יעשו כאשר אדני מצוה טפנו  )כ''ז

כפל הלשו�  צ''עני דבר. וגו' ועבדי� יעברו כל חלו� צבא וגו' כאשר אדו
 שנאמר תי'וואח''כ עוד הפע� כאשר אדוני דבר.  ,אדוני מצוהכאשר 

 #  לעיל ונכבשה האר� לפני ה' ואחר תשבו (ל''ב, כ''ב) ואיתא במדרש
כל בני גד דהיינו נתקיימו,  # ואחר תשובו # דבריו של משה רבינו שאמר

למקומ� שבו  ובני ראוב� שהלכו חלוצי� למלחמה באר� ישראל כול�
כי א� שבו כול� חיי�  ,אחד מה� א� ולא מת ,אחר כיבוש וחילוק

 #  וקיימי� בדבורו של משה רבינו, וזהו פי' הפסוק שמתחילה אמרו
עבדי� יעשו כאשר אדוני מצוה ר''ל שנעבור כל חלו� את הירד� לפני ה' 

' היינו אנשי הצבא מב� כ' עד ב� ס ,למלחמה עד הורישו את אויביו מפניו
שה� מצווי� ממש ללכת למלחמת אר� ישראל, ואח''כ הוסיפו ועבדי� 

אשר ה� כבר יוצאי� מהצבא  ,יעברו כל חלו� צבא ר''ל הזקני� ביותר
ג� ה� ילכו לפני ה' למלחמה, ואדרבה הזקני� ילכו  ,וחפשי� לנפש�

ואחר  # בחשק יותר כאשר אדוני דבר ר''ל כיו� שהוצאת מפי� הדבור
בטוחי� לחיות כל הזמ� ההוא מש� י''ד שנה, בודאי ג� א''כ ה�  ,תשבו

   ה� ילכו למלחמה א� שאינ� חייבי� ללכת.
  

בי� שבעה עשר בתמוז לתשעה ש הימי� , שה�עכשיו בימי המצרי� הנה
 אנו אנו מתאבלי� על חורב� בית מקדשינו, ובודאי בימי� אלוש ,באב

א דמשיחא, אנו חיי� בתקופה קשה של עיקבתצריכי� חיזוק, ובפרט 
שבכל יו� ויו� אנו שומעי� צרות קשות מהיו� שעבר רח''ל, וג� אחינו 

יש קיו� לדברי סכנה גדולה, ו של בארצנו הקדושה חיי� תמיד במצב
, ובודאי אי� לנו על מי להשע� אלא על אבינו שבשמי� #חז''ל בסו� סוטה 

חזק חזק  ואומרי� # מסיימי� ספר במדבר שבשבת זו אי� זה מקרה
מקוי� לדברי חז''ל ובודאי עי''ז אנו מקבלי� חיזוק גדול, ו – נתחזקו

שלי� זוכה ורואה בשמחתה, ובקרוב כל המתאבל על ירוש(תענית, ל') 
  זכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו אכי''ר. נ
  

ל''ג, על הפסוק ( הרה''ק מדינוב זצ''ל (אגרא דכלה)וכדאי לסיי� בדברי 
כאשר נוסעי� דיש לפרש בדר� רמז  –ת� ויסעו מסכות ויחנו בא) ו'

כדי בדי הסיפוק, היינו שלא השתמש בעול� הזה רק יהיינו מ # מסוכות
אחר להיינו  ,מזהאז אח''כ כאשר נוסעי� וההכרח בלבד,  הסיפוק

 היינו אותיות אמ''ת, היינו # ויחנו באת''� #זכה נ ,יציאתו מ� העול�
נו, ולא חניית תהי' �בחותמו של הקב''ה שש שזוכי�בעול� האמת, 

   .אכי''ר ח''ו לגלגולי� ועונשי�צטרכו נ
  
  

  
בוואלאזי� אצל  למדבשנת ת''ר וזצ''ל רב הכולל דנוא יארק. נולד  ב� ר' דוב ר' יעקב יוס� הגדול כ''ד תמוז הוא יומא דהילולא של מר� הגאו�

נתמנה על כסא  . בשנת תרמ''בר זצ''לענטא' ישראל סאלהגאו� ר רבו המובהקבווילנא אצל הנצי''ב שקרא אותו ר' יענקל'ע חרי�, וג� 
ונתפרס� לגאו� לש� ולתהלה בכל קצוי תבל. היה דרש� מפואר וחרי� עצו�. ע''פ עצתו ווילנא. שש שני� שימש במשרה זו,  ההוראה דק''ק

''ח בא לשכו� כבוד בנוא יארק. טרח רמאב שנת תשל הגאו� ר' יצחק אלחנ� מקאוונא זצ''ל נתקבל לרב הכולל דעיר נוא יארק. בחודש מנח� 
ת, שמירת שבת, טהרת המשפחה וכו'. נפטר יו� ג' כ''ד תמוז תרס''ב, והשתתפו בלוייתו ויגע להעמיד הדת על תלה ולתק� את עניני הכשרו

פ''ה, ( בתהלי� קתלמידי בתי ת''ת ביחד ע� מלמדיה� וכול� אמרו ביחד את הפסו 900כשתי מאות אל� נפש מישראל, אחרי מטתו הלכו 
  ) צדק לפניו יהל�, ואחריה� נהרו כחמש מאות מרכבות, ואחריה� המו� ע� רב מאד, יותר מארבעי� רבני� הספידוהו.  י''ז

  
 # רבינו טרח ויגע מאד לתק� עניני הכשרות שהי' אז מקולקל מאד. וכדאי להזכיר מש''כ הרידב''ז במצב הרבנות שהי' אז באמעריקא 

כל ד' קצוות תבל, ואי� איש מכיר את חבירו, מי הי' זה האיש בביתו ובעירו, ורבי� שהיו פסולי� במדינה הזאת נקבצו ובאו בני אד� מ
  בבית� מפני רוע מעלליה�, כשבאו לארה''ב דרשו לפני המו� ע� דרשות ולקחו עטרה לעצמ� ויקרא שמ� בישראל ''רבני�''.   

  
שלמי ר' ב� ציו� יאדלער זצ''ל שיספידוהו בירושלי�, ואמר לו שהוא השיב כשנפטר רבינו, אמר הגאו� ר' שמואל סאלאנט זצ''ל להמגיד הירו

  רבי� מעו�, לכ� מחוייבי� אנו להספידו ולפרס� ברבי� את גודל צדקתו, כמאמר חז''ל זכות הרבי� תלוי בו. (טוב ירושלי�)
  

יל�. בשנתו האחרונה רבינו כבר הי' חולה והרופאי� לא הרשוהו ליל� לבית מדרשו, א� כשהגיע שבת שובה החליט ש #דרשתו האחרונה 
את הדרשה שהכנתי לומר שכחתי, א�  –פתח בדברי הרמב''� הלכות תשובה, ונעצר, עברו דקות ארוכות שנראו כנצח, ואמר מורי ורבותי 

דאיכא אנא. וצ''ע  –משמת רבי בטלה ענוה אמר ר' יוס� לא תיתני ענוה  –דבר אחד אני רוצה לומר דאיתא במשנה אחרונה במסכת סוטה 
כל התלמוד נכתב על פיו, ונעשה זק� ששכח תלמודו תלמידיו אביי ורבא  –א דר� ענוה. א� ר' יוס� הי' ראש הגולה, סיני כוונתו וכי זו הי

איני חושב ששיי� מושג של גאוה, מי שרוצה להתגאות יסתכל עלי, ויראה א� יש לאד� מה  –הזכירו לו את לימודו. אמר, כל זמ� שאני חי 
סיי�  –מני, הא� שיי� לאד� בשר וד� להתגאות, לא צרי� לכתוב במשנה בטלה ענוה זה מיותר. רבותי להתגאות מה הייתי ומה נעשה מ

רבינו את הדרשה שהכנתי בהלכות תשובה שכחתי א� כלו� את� צריכי� לשמוע התעוררות של תשובה, הרי כשרואי� אותי יודעי� ורואי� 
  מה זה אד�. (לבית יעקב)    

  
ו בכ''ד תמוז ביומא י� אלפי יהודי� להתפלל ליד קברנו הולכ� העול� יותר ממאה שנה, עוד בזמנוא� שרבינו ר' יעקב יוס� זצ''ל כבר נפטר מ

בעד כלל ישראל, ואני בטוח שכמו שרבינו מסר נפשו בחייו דהילולא שלו, ונתפרס� שהרבה אנשי� רואי� ישועות כשהלכו להתפלל ש�, 
ולי� צדיקי� במיתת� יותר גדה�, וכמו שאמרו חז''ל ילעג� עכשיו אחר מיתתו הוא מתפלל ומלי$ יושר  ,תושבי נוא יארק ובפרט בשביל

 . יהי זכרו ברו� #מבחייה� 
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