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  'עשו העיקר עיקר, והטפל טפל '

'øãâ åøîàéå åéìà åùâéåååðôèì íéøòå äô åðð÷îì äðáð ïàö ú' )è ,áìæ(.  

חסים היו על ממונם יותר מבניהם ובנותיהם,  -נבנה למקננו פה ' -רש"י 

 שהקדימו מקניהם לטפם. אמר להם משה לא כן, בנו לכם תחלה ערים לטפכם

  .'םואחר כך גדרות לצאנכ

  

, ולא 'נכסיהם יותר מגופן שחבבו'המדרש שם נאמר לשון מרש"י שינה קשה מדוע י �

אינה ממין הטענה  'גדרות צאןשתשובת 'הק'  האוה"חביא קושיית י � על ממונם' חסים'

ולבסוף הוסיפו טפם  הזכירו רק אתדייק מדוע בתחילה י �יצאו למלחמההאחיכם  –

שבאותה שעה לא חשבו בני ראובן ובני  השפת אמתביא דברי י �להזכיר גם את נשיהם 

 �   לאו, ומשה רבינו בגערתו הביאם לזה םעם בני ישראל למלחמה א לעלותגד כלל אם 

בהלה וחוסר ישוב הדעת, כמו והטפל לעיקר נובע מחמת  באר שהיפוך העיקר לטפלי

ר שמשה רבינו לא רצה אבי �בני גד ובני ראובן  זו נחלתשדרשו חז"ל נחלה מבוהלת 

של חוסר ישוב הדעת בכדי שלא יבושו ויתייאשו, ועל כן גער לגעור בהם על שורש הענין 

שבתחילה לא ירדו בני גד ובני יבאר  �בהם על הטפל בכדי שיבינו לבדם את העיקר 

הכירו את בהם שוב וכיון שגער לדעתו של מש"ר, ועל כן ענו שלא ממין הטענה,  ראובן

שבני גד ובני ראובן רצו להישאר בעבר הרה"ק מפשיסחא דברי  אייב �עיקר טעותם 

דברי  איבי �   שבו שבכך הם עושים את העיקר עיקרחהירדן כי היה להם קנין ברבם, ו

האדם עבודת שגם בכך טעו ועשו את העיקר טפל, כי עיקר העבודה היא  האמרי אמת

לשון ורש"י שינה מ ר שהמחבב דבר אינו בהכרח חס עליו,באי �  רבוולא על ידי  ,עצמו

סיק שלפני כל י  �להורות עד היכן הגיעה מידת הפיכת העיקר לטפל  'חסלשון 'ל 'חיבוב'

 וייאשדברי התוכחה שלא ישלהיזהר ותוכחה צריך להבין ולהכיר מה שורש החטא, 

מהם הדברים לחשב להתיישב בדעתו וצריך סיק שכל אדם י �  ו את המוכחויישבר

הטפל את העיקר לטפל ואת הפך י לאשואז יוכל להזהר  ,העיקרים ומהם הדברים הטפלים

  �לעיקר 
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  'עשו העיקר עיקר והטפל טפל'
  

  

'ויגשו אליו ויאמרו גדרת צאן נבנה למקננו פה וערים (לב, טז) פרשת בני גד ובני ראובן בפרשתן בתחילת כתיב 

חסים היו על ממונם יותר מבניהם ובנותיהם, שהקדימו מקניהם לטפם. אמר  -'נבנה למקננו פה  לטפנו'. ופרש"י

  להם משה לא כן, בנו לכם תחלה ערים לטפכם ואחר כך גדרות לצאנכם'.

  

  שחבבו נכסיהם יותר מגופן

  

 ,לב חכם לימינו וגו') , ב(קהלת י כתובהאמר שה ולשון המדרש הוא 'ומקנה רב ז, (סימן ז) מקור דברי רש"י הוא בתנחומא

אלו בני ראובן ובני גד שעשו את העיקר טפל והטפל עיקר, למה שחבבו  'ולב כסיל לשמאלו' ,זה משה 'לב חכם לימינו'

וערים לטפנו, אמר להם משה לא  ךכר נכסיהם יותר מגופן שאמרו למשה גדרות צאן נבנה למקנינו פה תחלה ואח

צאנכם, הוי לב חכם לימינו זה משה ולב כסיל תעשו כך עשו את העיקר תחלה בנו ערים לטפכם ואחר כך גדרות ל

  לשמאלו אלו בני ראובן ובני גד'. 

  

 חסים'רש"י כתב אילו ו ',נכסיהם יותר מגופן שחבבו' שרש"י שינה מלשון המדרש ששם נאמרלכשנתבונן נראה 

אזי חבבו את נכסיהן יותר  ,לכאורה הן הן הדברים, שמכיון שהיו חסים על ממונם יותראע"פ שו, 'היו על ממונם יותר

  צ"ע מדוע היה צריך רש"י לשנות מלשון המדרש.עדיין אבל על גופן, 

  

  בני גד ובני ראובן לא השיבו על טענת משה רבינו

  

הגיעו למשה רבינו היתה כאשר פעם הראשונה ג' פעמים, ה בפרשתןאמרו דברי בני גד ובני ראובן נ כידוע נהוה

 .או למלחמה ואתם תשבו פהו'האחיכם יב )ז-ולב, (רבינו ואמר להם אז גער בהם משה ', אל תעבירנו את הירדן'וביקשו 

ת ו'גדר יח)-טזשם (ו', ועל כך ענו לו בני גד ואמרו גו ראל מעבר אל הארץ אשר נתן להם ה'.ולמה תניאון את לב בני יש

ר אם הביאונים אל מקומם וגו'. לא צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו. ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אש

  .'נשוב אל בתינו עד התנחל בני ישראל איש נחלתו

  

 .אם תחלצו לפני ה' למלחמה' )כג-כשם (ואמר להם  בדברו עמהם, וכפל משה רבינו את דבריאשר כ הפעם השנייה היתה

ועל  '.חטאתכם אשר תמצא אתכםואם לא תעשון כן הנה חטאתם לה' ודעו וגו'. והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה  וגו'
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ועבדיך יעברו כל וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד.  נו נשינו מקננויטפ )כז-כושם (כך ענו לו בני גד ובני ראובן בשניה 

  '.בריני דוחלוץ צבא לפני ה' למלחמה כאשר אד

  

ראשי אבות המטות וליהושע בן נון מסר משה רבינו את דבריהם לאלעזר הכהן ולאשר כ ,הפעם השלישית היתה

אם יעברו בני גד ובני ראובן אתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה לפני ה' ונכבשה 'ל) -כטשם (ואמר להם  ,לבני ישראל

ועל כך  צים אתכם ונאחזו בתככם בארץ כנען'.ואם לא יעברו חלו .הארץ לפניכם ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחזה

   '.נחנו נעבר חלוצים לפני ה'' לב)שם (בשלישית ואמרו בני גד ובני ראובן ענו 

  

'האחיכם יבואו למלחמה והנה תשובתם בראשונה ובשניה, צריכה עיון גדול, כי טענת משה רבינו כנגדם היתה 

כך  ,ענו לו 'גדרות צאן נבנה למקננו', 'אנחנו נחלץ חושים'לו תחת שיענו לו על טענתו ויאמרו ואתם תשבו פה'. והם 

ולהילחם מן המלחמה  שתמטכך שהם רוצים לה עלנו היא יבכשכל טענת משה רבפעם הראשונה וכך בפעם השניה, 

ורק בפעם השלישית ענו 'גדרות צאן נבנה למקננו'. תשובה שאינה ממין הטענה הם משיבים לו עם כל אחיהם, ו

   חזת נחלתנו מעבר לירדן'.'נחנו נעבר חלוצים לפני ה' ארץ כנען ואתנו א (שם, לב)ואמרו כראוי 

  

וז"ל 'קשה למה הוצרכו למאמר זה של גדרות צאן וגו' שלא היה להם לומר אלא  ,הק' אור החייםאור החייםאור החייםאור החייםהההההיא קושיית ו

שהוא אנחנו נחלץ חושים וגו' לא נשוב וגו' עד התנחל'.  ,תשובה הסותרת השגותיו של משה האמורה בדבריהם בסמוך

  .הק'מה שתירץ בזה לדרכו עיי"ש ע"כ. ו

  

על הצאן והטף, ורק בפעם השניה רק אלא הנשים, אודות על לא דיברו כלל תשובתם הראשונה במדוע יל"ע ד עו

   ענו אמרו 'נשינו טפינו'.

  

  לולי דיבור משה רבינו, לא היו בני גד ובני ראובן יוצאים למלחמה

  

בשעה ששמע הנה דבני אדם', מוכיחים בא בדבריו אלו ללמדנו אורחות חיים 'כיצד משה רבינו דבזה, ונראה לומר 

מחשבה העדיין לא עלתה על ליבם ארץ ישראל, את נחלתם בלנחול ם רוצים שאינמשה רבינו בראשונה את דבריהם, 

ה רבינו לבקש על ובאו למש שראו את הנחלה רצו להישאר בהמיד כאם יעברו וילחמו עם בני ישראל אם לאו, אלא 

שכתב בזה"ל  ,)בד"ה בענין בני גד (פרשת מטות בליקוטיםבליקוטיםבליקוטיםבליקוטים    השפת אמתהשפת אמתהשפת אמתהשפת אמתמרן הלא הוא  ,ש מדבר בזהמצינו להדיא לאחד קדוכך ו, כך
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תרבות אנשים (לב, יד) ואמר עליהם  ,'בענין בני גד ובני ראובן יש להקשות, למה דן אותם משה רבינו ע"ה לכף חוב

כי לא  (שם ז)וכמ"ש , (אבות ד, ב) כי עבירה גוררת עבירה ,חטאים, ונראה כי לולא דיבור משה רבינו ע"ה היה נמשך כן לבסוף

אף עשו כהוגן במה שבחרו להם נחלתם מעבר לירדן, והיה בזה גוררת עבירה, ולא היו רוצין אחר כך לילך למלחמה, 

  ותיקן זה בתנאי שיחלצו למלחמה'. ,, רק שמשה רבינו ע"ה החכם עיניו בראשושלא היה עדיין זה במחשבתן כלל

  

, על המלחמה העתידהכלל חשבו לא עדיין  ,אל משה רבינובני גד ובני ראובן שבאותה שעה שנגשו  ,להדיאחזינן 

אחר כך בשעת אזי  ,'תרבות אנשים חטאים' ,כדבעיעתה גער בהם ילא שאם  ,ידעשעיניו בראשו נו יבמשה ראולם 

נחנו 'אהבטחה זו של  מהם עד שהוציא ,בגערה אמיתית כךצעק עליהם על כן ה, ונמהי ישתמטובאמת הם  המלחמה

  .בתנאי כפול ומכופל ,'נחלץ חושים

  

  שורש טעותם של בני גד ובני ראובן שהפכו את העיקר לטפל ואת הטפל לעיקר

  

את העיקר ועשו פכו שה -בשם המדרש כמו שכתב רש"י  -שורש טעותם של בני גד ובני ראובן היה עיקר והנה 

היו מעדיפים נחלה שבעולם בוודאי אין שום ספק טפל, להעיקר מהפכים את היו ש ליאילוועיקר, טפל ואת הטפל 

מאשר נחלה בחו"ל  ,על פי ה'להם באה ששכזו , נחלה נוהגות בה שכל המצוות התלויות בארץ הקדושהארץ בקדושה 

הוא טפל לעיקר השל היפוך  ,רק שיבוש הדעת הזהולצורך מקניהם, כשכל תכליתם אינה אלא  ,שאין בה שום קדושה

  .העיקר לטפםהטפל את מקניהם ועל כן גם הקדימו בדבריהם הביאם לידי כך, ש

  

ולכאורה צ"ע, כיון שמשה רבינו ידע שזהו שורש טעותם והוא שהביאם לידי כך, מדוע לא גער בהם להדיא על 

העיקר טפל ואת הטפל עיקר', ותחת עצם שורש עיקר הענין שגרם להם חטא זה, ולא אמר להם להדיא 'אל תעשו את 

זאת גער בהם על ענף אחד היוצא מתוך השורש הזה ואמר להם 'האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה', ולכאורה 

  בגערתו זו, גם משה רבינו עצמו לא נגע בעיקר בעייתם אלא בטפל. 

  

  ולב כסיל לשמאלו אלו בני ראובן ובני גד

  

דרשו חוסר ישוב הדעת, וכמו שמחמת בלבול ו וטפל לעיקר, באעיקר לטפל  הפיכת הנהלומר בזה ד המן הנראו

אמר להם הקדוש ברוך , ולב כסיל לשמאלו אלו בני ראובן ובני גד לב חכם לימינו זה משה,' (כב, ט)חז"ל בבמדבר רבה 
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בראשונה  מבוהלתנחלה  ), דג(משלי כהוא, אתם חיבבתם את מקניכם יותר מן הנפשות, חייכם אין בו ברכה, עליהם נאמר 

יצירתם של שבט ראובן כיוון שדבר מופלא ונורא, ש(ספר הליקוטים מטות)  בכתבי האריז"לבכתבי האריז"לבכתבי האריז"לבכתבי האריז"לויעויין עוד  ואחריתה לא תבורך'.

  יי"ש. ועי ,על כן לא נכנסו לארץ ,'שלא בדעת''שלא בדעת''שלא בדעת''שלא בדעת'בבחינת נעשתה וגד וחצי שבט המנשה 

  

ושמו של דבר מורה על עצם מהותו, נמצא ששורש ענינם היה  ,'מבוהלתהרי שנחלתם קיבלה את התואר 'נחלה 

ונפשו מפוזרת, הרי הוא ככסיל בחושך הולך, ואדם  מבולבל בדעתו, שדעתו אינה מיושבתוהאדם המבוהל וההבהלה, 

שכזה המבוהל בדעתו והמפוזר בנפשו, אינו טועה רק פעם או פעמיים, בדבר אחד או שניים, אלא כל ימי חייו מלאים 

עויות רבות ונוראות, כי כל מעשיו נעשים מתוך בהלה וחפזון, בלא שום מחשבה נכונה ומתונה, ובלא שום ישוב בט

  ון.יגיהודעת 

  

  אסור לגעור באדם באופן שלא יוכל לשוב

  

ומוכיחים לו  ,חסרון נורא שכזהומשה רבינו לגודל חכמתו, ידע והכיר את נפש האדם, שכאשר גוערים בו על דבר 

הוא בוש ונכלם כל כך, עד שאינו מוצא די כוחות הרי , ככסילממש אינה מיושבת והרי  דעתועליו מפוזרת  ונפשש

א להוכיחם על עיקר שורש חטאם, וללהתעלם בכוונה תחילה ועל כן בחר משה רבינו נפש לקום ולתקן את עצמו, 

חשבתם על מ, הזה היוצא מן העיקרפרט אחד הוכיחם על , אלא 'אתם הופכים עיקר לטפל וטפל לעיקר'מר להם לוו

היוצא מן העיקר, הוכיחם על פרט נוסף שוב וחזר אחר כך וועל אי יציאתם למלחמה, לקבל נחלתם מעבר הירדן, 

אלו, הבינו בני גד ובני ראובן את  עניניםואז אחר שגער בהם משה רבינו על ב' את מקניהם לטפם,  מוהקדיוהוא ש

יחיד או מכשול מעשיהם ודבריהם אינם באים מחמת שהבינו השכילו ו, ובאופן של די לחכימא ברמיזא רמזי דבריו

את הוא שגרם להם להפך פורה ראש ולענה של פיזור הנפש וחוסר ישוב הדעת, ושניים, אלא באים מחמת שורש 

  .עוד ועוד יקר לטפל ואת הטפל לעיקרהע

  

 לעולא ענו  ,'גדרות צאן נבנה למקננו'הדבר הטפל ביותר, ואמרו הקדימו את כששבתחילה  ,מעתה נוכל להבין

 עמוק שורששטעותם נובעת מתוך לא הבינו אז עדיין הנה , 'האחיכם יבואו למלחמה'דברי משה שגער בהם עיקר 

, ואף הוסיפו הטף הוא העיקר כלפי מקניהםבאמת בכך שהקדימו את מקניהם לטפם, כי רק טעו שחשבו אלא , יותר

דעתו של הבנת תחילת , אך עדיין לא ירדו לגם הנשים נחשבות לעיקר הבינו שכלפי מקניהם, לפי שאת נשיהםגם 

פעם בעומק נפשם, ורק באחרונה אחר שמשה רבינו חזר שוב על דבריהם  נובעת מענין המושרשמשה רבם, שטעותם 

רק על כן לתחילת דעתו של משה, ו ירדרק אז התחילו לי אלעזר הכהן יהושע בן נון וכל ראשי המטות, נלפשלישית 

   '.'נחנו נחלץ חושיםבאומרם  ,טענתו 'האחיכם יצאו למלחמה'עיקר על ענו אז 
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בא מחמת  ,להישאר בעבר הירדןזה שרצונם  ,עדיין חשבו שהתחילו להבין את כוונת משה רבינו,על אף אמנם 

הרבי ר' בונים הרבי ר' בונים הרבי ר' בונים הרבי ר' בונים הרה"ק הרה"ק הרה"ק הרה"ק בשם  )ועוד מטות תרע"ח אמרי אמתתר"מ  (שפת אמת מטו"מהובא בספה"ק וכמו שהם עושים את העיקר עיקר, ש

'. משה רבינו ע"הרבם שהיה להם קנין דבקות בהיינו ומקנה רב היה לבני גד ולבני ראובן, 'שאמר  זיע"א מפשיסחאמפשיסחאמפשיסחאמפשיסחא

שרצונם היה להישאר על יד מקום מנוחת רבם לאחר מותו, והוא שהביאם לרצון להישאר בעבר  ביאור דבה"קעכ"ל. 

האמת חשבו שזהו עיקר העיקרים לעשות עיקר מרבם ולהישאר בחוץ לארץ, אך הירדן, ומסתבר לומר שבאותה שעה 

(אבות א, יקר, דאיתא אלא שהם עשו מהטפל ע'שם  אמתאמתאמתאמתהאמרי האמרי האמרי האמרי דברי ך המשכגם בזה טעו ועשו מהעיקר טפל, והיתה ש

  .'אם אין אני לי מי לי, שהאדם מחויב לעשות מעצמו, ואחר כך יש לו סיוע יד)

  

  חסים על ממונם יותר מעל בניהם ובנותיהם

  

'חסים כתב הוא 'שממונם חביב עליהם מגופם', ושם נאמר מדוע שינה רש"י מדברי המדרש גם מעתה נוכל להבין 

יותר ממשנהו, אחד שאדם מחבב דבר על כך כי הנה לשון 'חביב' מורה  ,'ממונם יותר מעל בניהם ובנותיהם היו על

הרבה יש לך אדם שמחבב חפץ מסויים ולמשל  ,יכול לחוס על דבר שאינו מחבבוגם אדם המחבב דבר מה, אך עדיין 

, וכן גם יותר מהחפץ החביב לו ,נצרך לושאינו מחבב מחמת שהוא על החפץ יותר יחוס ואעפ"כ יותר מחפץ אחר, 

באמת אע"פ שוזאת  ,ופו ולא על ממונוגכשאדם מחבב את ממונו יותר מגופו, עדיין הוא יכול לחוס יותר על  ,הכא

בכותבו 'חסים על ממונם יותר מבניהם רש"י אינו מחבב את גופו, לפי שהוא מבין שגופו נצרך לו יותר מממונו, אך 

 חסים עליו,אלא גם היו יותר, עד היכן הגיעו הדברים, שלא רק שחיבבו את ממונם בר את אוזנינו רצה לש ,ובנותיהם'

  ענין זה של עשיית טפל עיקר ועיקר טפל. אצלם הגיע כדי כך עד יותר מאשר על בניהם ועל בנותיהם עצמם ובשרם, 

  בו של אדםטובה מרדות אחת בל

  

שכל הורה וכל מחנך כאשר הוא  ,למדים ב' יסודות גדולים העולים מפרשה זו, היסוד הראשון הוא מעתה נמצינו

או הנהגה שאינה ראויה הצריכה תיקון, עליו קודם כל לחקור היטב מנין נובע או בתלמידו, א בבנו חסרון כלשהורואה 

ואחר שידע היטב מה מקור שורש  ,עשות משעה זההנהגה זו, מה שורש הדבר שהביאו למנין נובעת ו ,חסרון זה

עיקר יוכיחנו על עיקרו של דבר, אלא יוכיחנו על הדברים הטפלים הנובעים מאותו זהר מאוד שלא יעליו לה ,הדברים

יביאנו שמעצמו יבין מהי מקור שורש טעותו, כי כאמור כאשר מוכיחים אדם על פניו ששורש מהותו כך ושורש רע, 

רק כאשר מביאים ובושה הזו תכלימנו ותייאשנו, והוא עלול ליפול לגמרי ללא יכולת קימה, אינו טוב ואינו הגון, הנה ה

 )ברכות ז.( על כך אמרו חז"להנה אז יוכל לבוא לידי התיקון הגמור, ובין את שורשו הרע, מעצמו יידי כך שהוא אותו ל

  בו של אדם יותר ממאה תוכחות'. טובה מרדות אחת בל

  



  ו             קודש        "דתשע מטות פרשת       ותשיח     בה"י
 

הוא, עד כמה אנו צריכים להזהר בענין פשוט זה של עשיית עיקר טפל וטפל עיקר,  מפרשתןיסוד השני העולה וה

יכול בהם , שבהלהימי  מלחמה ביותר בימיהדברים אמורים נפש וחוסר ישוב הדעת, והפיזור עיקר הסיבה לכך היא שו

בזמנים של קוצר הזמן וכדו', בעיתות של שלום בישוב הדעת כראוי, וגם  לחשובאת היכולת לגמרי לאבד כל אדם 

הדבר הטפל בתוך כלי רכב, וכל זאת עבור הקטנים בניהם ובנותיהם  -שאנשים יכולים לשכוח את עיקר העיקרים 

 ויש להיזהר בזה במאוד מאוד,, נסתםפרלצרכי אך ורק  שבתם נתונהחכשכל ראשם וממקניהם וממונם  -שבטפלים 

  לשמור על נקיון כלי המחשבה ולזכור מו הטפל ומהו העיקר. 

  

  עיקר טפל וטפל עיקרכיצד נזהרים מעשיית 

 

העיקר לטפל, כל אדם באשר הוא עלול מרוב טרדותיו להפך את כי  ,לדורותמיד ונאמרו של פרשתן לו אפסוקים ו

הרוצה בנו על לב לשמוע את אשר כלל להשתדל לא יחוש ומאידך , השתדל בכל כוחו עבור דברים טפליםיכול לו

כל  ועלובכל מקום ומקום, עת ובכל שעה, יום בכל בכל נמצאים ענינים אלו של עיקר וטפל ולשוחח עמו,  ומשתוקק

מתוך השכלה  ולעשות את כל מעשיבמנוחת הנפש ובשלוות הנפש, ולהתאזר במתינות ובישוב הדעת, אחד ואחד 

  .והתבוננות

  

ולראות  ,ישב ולחשב עם קונו את סדרי יומוכל אדם באשר הוא לבכדי לבוא לידי השכלה והתבוננות זו, צריך ו

שתדל בכל כוחו י ,ואז כשידע מהו העיקר ומהו הטפלולהחליט מהם הדברים הטפלים, ומהם הדברים העיקריים, 

יוכל לעשות את רצון קונו  ,, וכאשר יעשה מן העיקר עיקר וטפל טפלשהעיקר לא יהפך לטפל והטפל לא יהפך לעיקר

  .לטוב לו כל הימים ולחיותו כהיום הזהמתוך ישוב הדעת ומנוחת הנפש, כדבעי למיהוי, 

  

úàæúàæúàæúàæ    úøåúúøåúúøåúúøåú    íãàäíãàäíãàäíãàä        

��  

בשעת שורש החטא, ו ולהכיר מהלברר ולפני כל תוכחה צריך ב' לימודים למדנו מפרשתן, הלימוד הראשון הוא, ש

שכל אדם  ,מקבל התוכחה. הלימוד השני הואישברו את ייאשו ויכחה שלא שדברי התומאוד להיזהר התוכחה עצמה יש 

באופן זה לנהל את חייו , ובחייו ומהם הדברים הטפליםבחייו מהם הדברים העיקרים היטב לחשב להתיישב בדעתו וצריך 

  .טפליהיה עיקר והטפל יהיה העיקר ש



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  נתרם

  לכבוד יומא דהילולא קדישא 

  דושרש"י הקשל רבן ומאורן של ישראל 

   י תורתו המשמחת לב ועינים מאירה,אשר בדבר

  אנו מתחממים מדי שבוע בשבוע, 

  כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אבשיעורו הקבוע של 

  .ה בינה ודעתחכמפיק מהם לקח וסברא המ

  ושיע ותגן תעזור ותזכותו הגדולה ויה"ר ש

כל עם בנ"י בכל מקומות ללכל העוסקים במתניתא דמר בפרט, ו

, שמיות ורוחניותבג הםהמצטרך לכל יוושע בלהמושבותיהם בכלל, 

  .ובמהרה נזכה לראות בנחמת ציון וירושלים, אכי"ר

  

  צת התורה תעמוד לתורם הנכבד הפזכות 

   ,שתחי' משפחתוושליט"א  ום שמוליהחפץ בעהרה"ח 

 תריבהו גדולוח יברפרנסה ול ,מעשי ידיהםלברכה והצלחה בכל שיזכו 

ה ולמעשים לתורה לחופגדל בניהם ליזכו ו הרחבה,המליאה ו ומתחת יד

נהורא ובריות גופא מתוך  ,רוב נחת דקדושהלרוות מהם ו ,טובים

תמיד,  בשמחה ובטוב לבב ויישוב הדעת ומנוחת הנפשהרחבת , מעליא

 לאורך ימים ושנים טובות, אכי"ר.
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  ליל שב"ק אחר הלימוד בספה"ק

  

 (מסעי תשנ"ב) פני מנחםעתה בספה"ק  מדנול
אריכות דברים בענין שצריך אדם להיות בב' 
רגליו במקום הקודש, ואם יוצא אפילו ברגל 
אחת, הרי הוא מתחייב בנפשו, כענין הרוצח 
שיוצא חוץ לעיר מקלטו, והנה אמרו בגמרא 

 ,(יחזקאל יא, טז) מעט למקדש להם ואהי' ).כט (מגילה
 מדרשות ובתי כנסיות בתי אלו יצחק רבי אמר

והשראת השכינה בזמנינו היא בבתי '. שבבבל
כנסיות ובתי מדרשות, והנה זכינו בחסד ה' עלינו 
להקים בית מדרש גדול ומפואר, לפאר ולרומם 
בית אלוקינו, בית גדול שמגדלין בו תורה 
ותפילה, וצריך ליזהר מאד בקדושת ביהמ"ד, הן 
בענין נקיון ופאר המקום, ובעיקר בענין 

' רגליו בבית המחשבות, שצריך להיות בב
להיות בפועל ב' רגליו  רק המדרש, ואין הכונה

אלא גם בענין המחשבה והרצון, לפי בביהמ"ד, 
שאין קרוי האדם אדם אלא ע"ש מחשבתו, וכבר 

אא"ז אור שבעת הימים רבינו הבעש"ט יסד לנו 
, שבמקום שמחשבתו של אדם נמצאת, הק' זיע"א

צריך שם הוא נמצא, וגופא בתר רישא גריר, ע"כ 
ליזהר מאד שלא להסיח דעת מן המקום 

  המקודש.
  

כאשר מתבוננים ומציירים את ציור  ובאמת
החיים בעת שבית המקדש יהיה בנוי במהרה 

אין ספק שבימים הראשונים תהיה בימינו, הנה 
התלהבות נוראה, וכל אשר בשם ישראל יכונה 
יעמוד באימה ויראה, ויקיים בפשוטו את הציווי 

'ומקדשי תיראו'. אולם בחלוף הזמן, ) (ויקרא יט, ל
אותם ומתוך ההרגל הנורא שעשה כטבע, אז 

אנשים אשר הרגילו עצמם לבוא לביהמ"ד 
אחר, הנה בגופם, אך מחשבתם מצויה במקום 

 תסחיגיעו לההם  לא ימלט שגם בבית המקדש
דעת ממקום המקדש רח"ל, ואף שיעמדו בגופם ה

עבודתם בתוך בית המקדש, ויראו את הכהנים ב
 מ"מוישמעו את הלויים משוררים על דוכנם, 

בכה"ג הרחק אל מקום אחר, וו גמחשבותם יפלי

מוטב להם שלא יעלו כלל לראות פנים אפשר ש
אנו צריכים להתחיל כבר מעכשיו לעורר בעזרה, ו

דור עני בפרט בדורנו ענין מורא מקדש, על 
ויתום, שהיצר הרע בתחבולותיו סיבב שיהיה כל 
אחד מסובל במכשיר טלפון קטן עליו, אשר 
מסיח את דעתו מכל עניני קדושה, בכל רגע 

שמתפללים בו בימות  כנסתורגע, ובכל בית 
קול זמירת  שומעים בכל תפילה אתהחול, 

הטלפון, והוא זלזול נורא ופגם גדול בענין מורא 
  מקדש.

  

ידוע שבימי המלחמה הנוראה, שנהרגו  והנה
רבבות אלפי בני ישראל בהריגות ושחיטות 
נוראיות, וצר להם לישראל עד מאד, והיתה עת 
קשה לישראל, עת צרה אשר לא היתה לישראל 
מאז היה לגוי, הנה יד ה' היתה באחינו בני 

, ואילו אחינו בני עדות בעיקר אל האשכנזיםריש
 ומקובליד ה',  המזרח, כמעט ולא נגעה בהם

שטעם הענין, לפי שאחינו בני עדות המזרח 
ידועים בזהירות רבה ומופלגה בבחינת מורא 
מקדש וכבוד מקדש, ונוהגים בעת כניסתם לבית 

 (תהילים ה, ח)הכנסת לומר בחרדת קודש הפסוק 
'ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אשתחוה אל היכל 
קדשך ביראתך'. ומשמרים את שמירת המקום 

ודש בכל הענינים, ומקפידים שלא לשוח המק
כלל בין כותלי בית המדרש, ואין עושים שום 
עסקים וחשבונות ועניני חול בבתי הכנסיות, וע"כ 
שמירת מורא מקדש מעט הגין עליהם מפני 

  המשחית.
  

 בוחן ענין זה הוא אבן הבוחן שהקב"הש יתכןו
ומדקדק לראות אם היטבנו דרכינו בענין זה, ואם 
אנו ראויים שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, 

לפעמים או שרח"ל ננהוג בבית אלוקינו כדרך ש
עתה בימי והגין היום הזה בבתי מקדש מעט, נאנו 

שאנו מצפים ומייחלים לבנין בית כבין המצרים, 
 תחזקולההבחירה, צריכים לעסוק בענינים הללו, 
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בכל כוחנו בענין שמירת מורא מקדש, הן בעניני 
דיבור בבית המדרש, שלא לשוח שום דיבור של 
חול, ושלא להסיח דעת מקדושת המקום, להיות 

(ויקר"ר לה, בבחינת מאמרם , המ"דו בבינבב' רגלי

להיות  '.היו רגלי מוליכות אותי לבית המדרש' א)
בגופו ובמחשבתו, וכאשר  בית ה'נטוע בחצרות 

, נזכה בעזה"י שימהר ויחוש לגאלנו בזהתחזק נ
  אכי"ר. ,ויבנה בית מקדשנו ותפארתנו

  

  קידושא רבא לכבוד שמחת הולדת בת 
  

מטות מצינו בתוה"ק כמה וכמה  בפרשת
דינים הנוגעים לבנות ישראל הכשרות, בענין 

 הרמב"םוהנה שיטת נדרי הבת ונדרי האשה, 
שהאב יכול להפר את כל נדרי  (פי"ב מנדרים ה"א)

בתו, ואילו הבעל אין יכול להפר נדרי אשתו 
, ודברים שבינו לבינה אלא בנדרי עינוי נפש

הרמב"ם בזה, וכמה מן הראשונים נחלקו על 
  .ועיי"ש בנושאי כלי הרמב"ם אריכות דברים בזה

  

ליתן טעם לשיטת הרמב"ם שהאב יכול  ויש
בתו, הן נדרי עינוי נפש ובינו  נדרילהפר כל 

דרים שנדרה, לפי שהאב נלבינה, והן כל שאר ה
צריך להיות כ"כ קרוב אצל בתו, עד כדי שכל 

נדר כעין נדר שנדרה ואינו נושא חן בעיניו, הוי 
שבינו לבינה, לפי שקירוב הדעת ביניהם צריך 
להיות גדול ביותר, עד שתהא דעתם שווה בכל 

כן בנדרי אשה נשואה, לא מצינו  ועל ענין לגמרי.
שיהא הבעל יכול להפר נדריה כולם, אלא רק 

נדרים שבינו לבינה, לפי ונדרי עינוי נפש 
ים רבים, ואף נשהאשה יש לה דעה שונה בעני

שרשות בעלה עליה, מכל מקום נתנה התורה 
לאשה דרך לעצמה, וכל שאינה מענה נפשה 

שבינו לבינה, אין רשות  נדריםואינה נודרת 
בעלה עליה, והיא בעל הבית לעצמה, ואין צריך 

זכר ונקבה  אשתשתוה דעתם בכל ענין, ואדרב
הפכים, ודייקא משום כך ברא אותם, כשני 

בשלום בית, שכל אחד מכיר יכולים לדור 
  האחר. אתומעריך 

זה הוא לימוד גדול לכל האבות, שצריך  וענין
לגדל הבנות בקרוב הדעת השלם והגמור, עד כדי 
שענין אשר אינו נכון, יהיה כנדר שבינו לבינה, 

תרגיש כאשר ושתושווה דעתם בכל האפשר, 
הבת שהאב עומד לצידה בכל אשר היא עושה, 

תשמח להיות יתי, עי"ז היא אמ דעתבקירוב ו
וצדקנית תחת רשותו, ותגדל לאשה כשרה 

  כרם בית ישראל.לתפארת 
  

שנכתב בתוה"ק הולך אחר החיתום,  והכל
היא פרשת סיום  שבעצם -  בסוף פרשת מסעי

 ספר דברים אינו אלא משנה תורהלפי שהתורה, 
 יג)-יא, (לו פרשת נישואי בנות צלפחדאת  - 

 בנות ונעה ומלכה וחגלה תרצה מחלה 'ותהיינה
 בני ממשפחות .לנשים דודיהן לבני צלפחד
 מטה  על נחלתן ותהי לנשים היו יוסף בן מנשה

'צדקניות  (ב"ב קיט:)ודרשו חז"ל אביהן'.  משפחת
היו שלא נישאו אלא להגון להן'. וזה שכר הנשים 
הצדקניות, שנישאות להגונים להם, ומעמידים 

אים ושלמים, והוא דורות של בנים ובני בנים יר
שכר האבות שמחנכים בנותיהם לתורה 
ולמעשים טובים, ע"י קירוב וחיבוב הדעת עם 
בנותיהם, שכל אשר היא עושה הוי מדברים 

רוב הדעת שביניהם, ישבינו לבינה, לרוב ק
 לתורה ולחופה , זוכים לגדלךכוכאשר מחנכים 

  רים מבורכים.ולמעשים טובים, ולראות דורות יש
  

  

  סעודה ג'
  

à øîàîà øîàîà øîàîà øîàî        

åðøèôäåðøèôäåðøèôäåðøèôä  úìúî äéðùä äøèôää íåéä
 àéáðä øîàù ,àúåðòøåôã äéîøé)âë ,á-ëã( éàø' 

êëøã àéâá éòã äî úéùò ëáåäø äì÷ úëøùî 
äéëøã. äøô ãåîì øáãî úåàá äùôð äôàù 

çåø' . àéáðä ù÷áî åðçáé ìàøùé éðá íòù
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åàøéå íäéùòî  ,íúåà úåëéìåî íäéëøã ïëéäì
 ïéáäì úà ï÷úìå ,ïáøåçä úáéñ úà íéëøãä

 éàãååáå ,ù"úé åéìà áø÷úäìå áåùì úåøøåñä
 úåàøåä åáúëð ,íéøöîä ïéá ìù úåéùøôá
 úåîéì àéáäìå ,íéùòîä ìë ï÷úì ãöéë úåëøãäå

.çéùîä  
  

áéúëáéúëáéúëáéúë òñî úùøô óåñá éä ,åì) -(è åöéå' äùî úà 
éðá ìàøùé ìò éô ä 'øîàì ïë äèî éðá óñåé 

.'åëå íéøáåã àìå ñúåá äìçð éðáì ìàøùé    äèîîäèîîäèîîäèîî    
ìàìàìàìà    äèîäèîäèîäèî éë ùéà úìçðá äèî áàååéú å÷áãé éðá 

å ìàøùéâ.'å àìå ñúåá äìçð    äèîîäèîîäèîîäèîî    äèîìäèîìäèîìäèîì    øçàøçàøçàøçà 
éë ùéà åúìçðá å÷áãé úåèî éðá .'ìàøùé  'éòå

 ç"äåàá ç"äåàá ç"äåàá ç"äåàá'÷ä'÷ä'÷ä'÷ä  ìò ãîòù éåðéùù úåðåùìä äìéçú
 ìà äèîî ìàøùé éðáì äìçð áñú àìå' áéúë

 äèîì äèîî' áéúë ë"çàå ,'äèîøçàøçàøçàøçà.' 
à"òéæ ÷ñîåãàøî ÷"äøäåà"òéæ ÷ñîåãàøî ÷"äøäåà"òéæ ÷ñîåãàøî ÷"äøäåà"òéæ ÷ñîåãàøî ÷"äøäå  ÷"äôñá úøàôú úøàôú úøàôú úøàôú

äîìùäîìùäîìùäîìù áúë , úåëéøà àéáðå ,àìôð øîàî äæá
äùåã÷ä åðåùì æîøî' ìò úìòî úùåã÷ õøà 

ìàøùé íéìùåøéå ááåú"à .éë äðä êéøö ìë ùéà 
÷÷åúùäì ìëá åááì ìò à õøéìàøù äúùåã÷å 

îëáåúëù å (å ,áë÷ íéìäú) åìàù íåìù íéìùåøé, ïåéö 
ùøåã ïéà äì (æ ,ì äéîøé) ììëî éòáã äùéøã  äëåñ)

(.àî, ïéðòå ä÷åùúä àéä úìòåî äîöòá ìò 
äìåàâä äãéúòä á,åðéîéá äøäî åðééäå íéùéùë 
íãàä ìò åáì éøáã áåúëä ìù àì áåñú äìçð 
äèîî äèîì, éë äãéô÷ä äøåúä àìù áåñú 
äìçð äèîî äèîì øçà, ôòà"é íìåëù é"á 
éèáù é -ä íìåë íéùåã÷ äîå ÷åìéç ïéá äæ ,äæì 
ôòà"ë äãéô÷ä äøåúä ò ìæä, ïëù ìëî ïîæá 
äæä øùà åòá íéáøä åðéúåðìë õøà äùåã÷ä 
àéä úçú ãé éìàòîùéäí, äåòìáéå íéøæ 

äåùøééå, äðäå åàá íéåâ êúìçðá åàîè úà ìëéä 
êùã÷ åîù úà íéìùåøé ,íééòì ëîïëù ì êéøöù 
òåø÷ì ááì ùéà ÷åòöì ò ìæä ìà ä"á÷ä, øøåòì 

éîçøí ìò õøàä ìòå õåáé÷ úåéìâ äëåúì 
äçîùá äøäîá .  

  

äðäåäðäåäðäåäðäå úåøøåòúää äæìä ìù ú÷åùú õøàä 
äéäúùë úîàá ÷îåòî áìä áéàãéù úîàá 

åùôðá ìò ãåáë õøà ,äùåã÷ä äðä äæá øøåòî 
äìòîì éîçøäí ïåöøäå ìò äìåàâä äøäîá, 

îëáåúëù å (íù) 'åìàù íåìù íéìùåøé' ïë éãé ìò 
'åéìùé êéáäåà' .ïëå åðéöî äæ éðáá óñåé çëîù 

íú÷åùú àì"é ãò òøäù íäéðéòá áåñúù äìçð 
åîë åøîàù .äðä ïë éãé ìò åëéùîä éååéöä äî '
àì áåñú äìçð äèîî äèîì ðë"ì, íàå àì éää 

íú÷åùú ìë êë àì åâéùä éååéöä úàæá .äðä 
íäåîë íà øáâú ä÷åùúä áìá ùéà éðáî ìàøùé 

ìà õøàä ïéðáå úéá ùã÷îä, àìä ùéç øäî 
øúòé íäì, éë àìä àåä éåðá ãîåòå àåä äìòîì 

÷ø êéøöù ù÷áì åéìò åãéøåäì  ,'åëåìëå ìáàúîä 
ìò ïáøåç íéìùåøé äëåæ äàåøå äúîçðá, éë ìë 

øîåàä ïë úîàá äìôúá íéìùåøéìå êøéò 
íéîçøá áåùú, äðä ìòåô úîàá äæ äìòîì ìò 

áåøé÷ äìåàâä ðë"ì.  
  

ååååäæäæäæäæ áåúëä øîàù àìå áåñú äìçð äèîî ìà 
äèî, éë ïë àåä úîàá ìëì èáù èáùå çéñ 
éèøô ìåáâì å÷ìç õøàá  ,'åëåøùà íù àåä 

úåìéöà åúåà èáùä íúîùðá ,êëìå øùàë äåö 
÷ìçì à õøé,ìàøù åøøåòúä äèî éðá óñåé íò 
ìãåâ íú÷åùú ìò õøàä äúùåã÷å, äðä åëéùîä 

äåöîä úàæä ìù àì áåñú äìçð àåäù ïåëð 
äðååëì åæ åðøàáù .ìáà çà øëê åãáà åúåà 
÷ùçä, êëì çà øëê åøúåä íéèáùä àáì äæ 

äæá, àìù ååèöð àì áåñú äìçð ÷ø åúåàì øåãä 
ãáì àåäå íòèä îë"ù.  
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äúòîåäúòîåäúòîåäúòîå ïåëð øîàî áåúëä úéðù, àìå áåñú 
äìçð äèîî äèîì øçà, àåä îë,åðáúëù å éë 
ïéðòî úáñä äìçð èáùî ìà èáù øçà, ìëåð 
ïéáäì ãéô÷äì ìò úáñä äìçð åäæ íéìùåøé 

äùåã÷ä ãéá íéøçàä éìàòîùéäí íéáùåéä 
äéìò åðéúåðåòá  ,íéáøäêéøöå øøåòúäì 

ä÷åùúá êéùîäì ïéãä äæä íéé÷úäì àì áåñú 
äìçð äèîì øçà íä íéìàòîùéä ðë"ì . éãé ìòå

ïë äøäîá íéé÷úé øáãä éë ùéà åúìçðá å÷áãé 
ðá.ìàøùé é  
  

àåäåàåäåàåäåàåäå úëùåá àë ,èë íéøáã) -ë(â øîàå øåãä 
ïåøçàä íëéðá øùà åîå÷é íëéøçàî. ìò äî 

äùò ä 'äëë õøàì úàæä .ùéù ïéáäì äîì äìú 
áåúëä à÷åã øåãá ïåøçàä àìå åìàùé äæ íãå÷ 

ïëì .êà äðä åîë åðøàáù éë øåãä àåää øùà 
åðúé íäéðéò íááìå ìåàùì ò ìæ,ä íäå åáàãé ìò 

ïáøåç õøàä íéìùåøéå ðë"ì, òå ìééã íú÷åùú 
ïåáàãå íùôð ìò õøàä, äðä åøøåòúé äìåàâä 

íäå åéäé øåãä ïåøçàä íãå÷ äìåàâä ðë"ì åëå', 
.'ïáäå .÷"äìëò  

  

éøäéøäéøäéøä ë åááéç óñåé éðáù ìëê  ,õøàä úà
éùøåî åèäìúðå  åëæ êë íåùîå ,äéìà íááì
 ë"òå ,äìá÷ìåùùç ìåôúù  ,øçà èáùì íúìçð

ù éôì úãòåéî èáù ìë úìçð äúéä àåää øåãá
çà êà ,åúîùð úåìéöà ùøåù ô"ò èáù åúåàì ø

ëê  ãçà èáù úìçð äáñåä ,åæ äâéøãîî åìôðù
 øçà äèîì äìçðä äáñåä øáã óåñå ,øçà èáùì

,ù"îé íéçöåøä íéìàòîùéä íä ,éøîâì  ïéðò ìëå
 úãîåòå äéåìú ,äôéì÷ äúåàî äãéúòä äìåàâä
 õøà ìà ìàøùé éðá íò éôåñéëå úå÷÷åúùäá

 ,ùãå÷ä ïðçúäìå ù÷áì åðéîöò øøåòð øùàëå
 åðùã÷ øéòî äàîåèäå äôéì÷ä çåë úà ÷ìñì
 íîåùî ãîåòä ùã÷îä íå÷îîå ,åðúøàôúå

 úå÷÷åúùää çåë éæà ,åá åëìéä íéìòåùå
ìä íéðåðçúäå úåù÷áäå åøøåòéå åàéáéù íä ,åì

.äãéúòä äìåàâä úà  
  

äðäåäðäåäðäåäðäå  éøáãá åðéöî ,ìàòîùé úôéì÷ ùøåù
 áåúëä)áé ,æè úéùàøá( àåäå' äéäé àøô  .'íãà

 ,ïåòâùå úåàøô úðéçá ìò äøåî íãà àøô ïéðòå
 ìåò ú÷éøôá ,âäðé úòãá àìå øáãé úòãá àìù

 ,äðëä àììå äáùçî àììåðøëæäå îë äôíéîò 
úà íéøáãä íéîñøåôîä øîàù ïåàâäïåàâäïåàâäïåàâä    éøäîéøäîéøäîéøäî""""ìììì    

ïé÷ñéãïé÷ñéãïé÷ñéãïé÷ñéã    ÷ñéøáî÷ñéøáî÷ñéøáî÷ñéøáî    öæöæöæöæ""""ìììì ,úòá òéâäù øåãì õøàá 
ùãå÷ä ïéá íéìàòîùéä ,áéèéäå øéëäì íéðéðò 
íùøåùå ,äù÷äå éøäîä"ì éùå÷à éøáãá äîåöò 
áåúëä ì"ðä 'àåäå äéäé àøô .'íãà äðäã ò"ô 

éììë ÷åã÷ã ïåùì ùãå÷ä, ìëá íå÷î ùé íéã÷äì 
íù íöòä íùì øàåúä ,àå"ë åäî øîàù áåúëä 

'àåäå äéäé àøôàøôàøôàøô    íãàíãàíãàíãà ,'äéä åì øîåì 'àåäå äéäé 
íãàíãàíãàíãà    àøôàøôàøôàøô'. íùä íöò íãà äéäé øàåúá úðåëúå 
àøô ,øîàå éøäîä"ì ïé÷ñéã íéòåèù íìåòä 

øåáñì ìàòîùéù àåä íãà øùà åøàåú àåä 
àøô ,íðîà úîàä àéä ìöàù ìàòîùé íù íöòä 
åáù àåä àøô ,åúðéçáù úéçë àøô ,åðéàù ïî 

áåùééä åðéàå ãåîì âåäðì éëøãá éñåîéðå éðá 
íãà ,àöîðå àøôä àåä åîù éîöòä éúéîàäå ,
àìà àåäù øàåúá ìù 'íãà 'åðééä àåäù øàåúî 

øééåöîå úåîãá íãà ,ìáà úîàá åúðéçá 
úéîöòä àéä 'àøô 'øùà àøáð úåîãá 'íãà ,'

åäæå ÷îåò úðååë áåúëä 'àåäå äéäé àøôàøôàøôàøô    íãàíãàíãàíãà ,'
çôãå" .ç)éòå 'ñá 'éùåãéçéùåãéçéùåãéçéùåãéç    éøäîéøäîéøäîéøäî""""ìììì    ïé÷ñéãïé÷ñéãïé÷ñéãïé÷ñéã äò"ú êì úùøô( .  

  

íéòåãéåíéòåãéåíéòåãéåíéòåãéå  éøáãí"áîøäí"áîøäí"áîøäí"áîøä  áúëù(ïîéú úøâà)  ïéðòá
 åøéëîå åòãåéáå ,íâéäðîå úéìàòîùéä äîåàä
 íðåèìù ìåòî íòèå íúåðéá øã øùà øçà ,øîà÷

íúàå' ,éøæëàä åðéçà òåãé íëì á÷äù"ä 
åðìéôä úåøåîäîá åðéúåðåò êåúá äîåà åæ àéäù 
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úîåà ìàòîùé íúòøù ä÷æç åðéìò íäå 
íéîëçúî òøäì ñåàîìå åðúåà åîë øæâù åðéìò 

êøáúé åðéáéåàå ,íéìéìô àìùå ãåîòú ìò ìàøùé 
äîåà øúåé úáéåà äðîî, àìå äîåà äòøäù 

úéìëúá äòøä ìãìãì åðúåà ïéè÷äìå åðúåà 
ñåàîìå åðúåà ,íäåîë åìéôàù ãåã êìîä ò"ä 
äàøùë çåøá ùãå÷ä ìë úåøöä úåãéúòä 
ìàøùéì ìéçúä ÷åòöì ïðå÷ìå ïåùìá øîåàä 
úòøî éðá ìàòîùé, øîàå )íéìäú ,ë÷ ä( äéåà éì éë 
éúøâ êùî éúðëù íò éìäà øã÷ .åàøå êéà øëæ 
ùã÷ øàùî éðá ìàòîùé, éôì òâåùîäùòâåùîäùòâåùîäùòâåùîäù àåä 
éðáî øã÷ åîë àåäù íñøåôî åñåçéî àì äðäå .'

 í"áîøä ìåãâä øùðä åðéáø øéúëäù åðéöî
 àìà ,íìåòä éðáî éî úà äæë äæáð øàåúá
 åæù ,áì øñç òâåùî àåä øùà ,ñåàîä íàéáðì
.äáùçîå úòã øñåçáå ïåòâùá ,úéîöòä åúðéçá  

  

äðäåäðäåäðäåäðäå  ïðåàúî ïúùøô úøèôäá ,ìéòì øåîàë
ìàøùé éðá íò ãâð àéáðäéàø' , êëøã àéâá éòã 

äî úéùò äøåëá äì÷ úëøùî  ,äéëøãäÆøÆôäÆøÆôäÆøÆôäÆøÆô    
ãeîÄìãeîÄìãeîÄìãeîÄì    øáãîøáãîøáãîøáãî úåàá äùôð äôàù  íòù àöîð .'çåø

 úðéçáì åòéâä ,íúâäðäå íäéùòîá ìàøùé éðá
 úôéì÷î íäá ä÷áãù ,øáãî ãåîì äøô

 ,ìàòîùé àåäù àìáå ìåò àìá ,íãà àøô úðéçá
éàø' àéáðä ù÷áî æ"òå ,äáùçîå úåéøçà êëøã 

àéâá éòã äî  ïåáùç áùçðù .'úéùò êàéä åðùôð
.ìàòîùé úðéçáì ,íãà àøô úðéçáì åðòâä  

  

ïéðòáåïéðòáåïéðòáåïéðòáå  åðéöî ,ìåòä ú÷éøô ãâðë ,ìåòä úìá÷
 øîàù àìôð ùåãéç øáã ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä ÷"äøä úîà úôùä úîà úôùä úîà úôùä úîà úôùä

à"òéæà"òéæà"òéæà"òéæ )íéèå÷éì à"ôùíéèå÷éì à"ôùíéèå÷éì à"ôùíéèå÷éì à"ôù (ë"äåéå ú"éùò  ì"æåìòá' àèç 
íåéã øåôë àì øëæð àèç ìåèéá äøåú, òãåðå éë 
àåä ìåãâ íìåëî  íâ ,'åëåïëúé ùøôì ú÷éøô ìåò 
àåä  .ã"ëò .'äøåú ìåò  

øåàéáåøåàéáåøåàéáåøåàéáå  ,ùãå÷á åëøãë øåöé÷á íéøîàðä åéøáã
 àèç ìò øãñ ìëá åðéöî àì êàéä äîúù
 ìåèéáã àèç ìò éåãéå ,ô"ëäåéá íéãååúîù
 áùééå ,øúåéá ìåãâäå øåîçä ïååòä àåäù ,äøåú
 àåä ,äøåú ìåèéá ïååò íéøéëæî úîàáù
 éðôì åðàèçù àèç ìò' íéãåúîå íéøîåàù

øôá àåä éøä ,äøåú ìåò åéìò ìá÷îäù .'ìåò ú÷é
 åúòã çéñî åðéàå ,ìåòä åúåà úçú úòä ìë éåöî
 òâø ìèáî åðéà ë"òå ,åéìòù úåéøçàä ãáåëî

 ,åúðùîî ãçà ïä ,åéëøöá ÷åñò àåä øùàë íâå
 éëøö ïäå ,óåâä éëøö øàùå äéúùå äìéëà éëøö
 àåä äðä ,äìëìëä ìòå äéçîä ìò åúñðøô

 åéùòî ìë äùåò øåæçì ìëåéù éãë ,íéîù íùì
 ìë åàöîðå ,úòãä áåùééå äçååøäá åãåîìúì 
 ìáà ,íéãñôð íðéàå íéø÷é åéúåúéòå åéòâø
 éøä ,åúðùîî íéòâø ãáàì åîöòì øúéä äøåîä
 ãåîì äøô ,íãà àøô úðéçá àéäå ,ìåò ú÷éøô åæ

÷ééî ïéàå íéáùçî ïéàù ,øáãîø ïîæä ø÷åé íé
.òâø ìëá  

ïéðòáåïéðòáåïéðòáåïéðòáå  àìù ,øúåéá ÷æçúäìå ìåîòì êéøö äæ
 ïðçúäìå ù÷áìå ,ìàòîùé úðéçáì å"ç òéâäì
 ú÷éøôá å"ç àìå ,ìåòä úìá÷ úðéçá ìò íåé ìëá

 ,ìåò åá ÷æçúäì íéëéøö åðà øùà øáã àåäå
 ,åìà íéîéá à÷åã áìä úðååë ÷îåòá ïéåëìå

á äìéôú úéøçù)- (ïåéöì àáå àåä' çúôé åðáì ,åúøåúá 
íùéå åðáìá àåúáä ,åúàøéå úåùòìå åðåöø 
òìåååãá ááìá ,íìù ïòîì àì òâéð ÷éøì àìåàìåàìåàìå    ãìðãìðãìðãìð    

äìäáìäìäáìäìäáìäìäáì äáùçî àìá äìäá úðéçáì ìåôéì àìù .'
 àìà ,íãà àøô ìàòîùé úðéçá ,úòã àìáå
 äáäàá ìåò úìá÷á ,äøåúì áìä úçéúô úðéçáá

.úåéçå äçîùá ,äåãçå  
  

îéáîéáîéáîéáééééíííí åììä à÷ååã øúåéá ÷æçúäì åðà íéëéøö ,
 úàöìå ,ùãå÷ä íå÷îî ìàòîùé úôéì÷ ÷ìñì
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 àéä äæì àåáì êøãäå ,äøîä íúåìâ ìåò úçúî
 èøôáå ,äøåú ìåò úìá÷ úðéçáá úå÷æçúä é"ò

,ïðáø éøâôîã åììä íéîéá  äøåúä éìëéäáå
íéììåëáå úåáéùéá  êéøö ,÷"äåúá íéãé ïåéôø ùé

,úåçåëä ìëáå æåò ìëá äæá ÷æçúäì  ÷çøúäì
 ,íãà àøô ,ìàòîùé úåðéçáî ìëå ìëî ÷ìúñäìå
 úåìéôúá äëæðù ãò ,äøåú ìåò åðéîöò ìò ìá÷ìå
 øäá íéëìäîù íéìòåùä úà ÷ìñì íéðåðçúå
 ù÷áì êéøöå  ,äúøéáâ ùøéú äçôù ,úéáä
 ÷îåòá íéìùåøé ìò ìáàúäì ,äæ ìò ïðçúäìå
 ìù äìåãâä äøöä ÷îåò ïéáäìå òãéì ,áìä

æä äàøåðä úåìâä ïéðò úà ìéëùäìå ïéáäìå ,å
 úåëìäî øèôéäìå úåñðì àìå ,åììä íéîéá ìáàä
 íéðåù íéøúéäå é÷ãöè éðéî ìëá íéøöîä ïéá
 ìò áìä úðáäá úîàá ÷æçúäì àìà ,íéðåùîå
 øåæçìå ,åðéèòá íøâðù äàøåðä äøöä ìãåâ

ìåò úìá÷á åéìà áø÷úäìå  áìä úçéúôá ,äîéìù
.äùåã÷ä äøåúì   

  

äðäåäðäåäðäåäðäå ä íééñ øáë à"òéæ äîìù úøàôúä ÷"äø
 øåãäù äçèáää øéëæäå ,íéùåã÷ä åéøáã
 ìåçðìå ,äîéìùä äìåàâì úîàá åëæé ïåøçàä
 éåìú ïéðòä êà ,ùãå÷ä õøà úà úéîìåò äìçð
 éôåñéëå áìä úå÷÷åúùäá ,åðúãåáòá ãîåòå
 äúåàå ,äúøàôúá íéìùåøé úåàøì úåëæì ùôðä
 äøåú ìåò åðéìò ìá÷ðù é"ò äéäú úå÷÷åúùä

àá ,ùã÷îä úéá ïáøåç ìò úåááìä øøåòðå ,úî
 ú÷éøôá ìàòîùé úðéçá êôéä ìòôðå íåøâð äæáå
íéîçøá ïåéöì åáåùá äàøðå äéçðå äëæðå ,ìåò, 

.ø"éëà  
  

á øîàîá øîàîá øîàîá øîàî        
        

éðé÷æéðé÷æéðé÷æéðé÷æ    à"òéæ ø"åîãà ïøî ÷"ëà"òéæ ø"åîãà ïøî ÷"ëà"òéæ ø"åîãà ïøî ÷"ëà"òéæ ø"åîãà ïøî ÷"ë  äùòî øôéñ
 ,äéäù åéáà ìù åùøãî úéááù ïøî ÷"ë ïøî ÷"ë ïøî ÷"ë ïøî ÷"ë ø"åîãà ø"åîãà ø"åîãà ø"åîãà

éáøéáøéáøéáø    à"òéæ éëãøî ãåãà"òéæ éëãøî ãåãà"òéæ éëãøî ãåãà"òéæ éëãøî ãåã èåùô éãåäé ììôúä ,
 øåîâ õøàä íò äéäå ,äðéàø÷åà éàöåéî ,øúåéá
 úåáéú úåø÷ì ìåëé äéä éùå÷áå ,âìôåîå
 òâééúðå ìîò ä÷åçãä åúñðøôìå ,äìéôúä
 åì äéäå ,íå÷îì íå÷îî úåìáñå úåàùî úàéùðá
 ,ì"çø äöéçîì õåç ìôð øùà ,øúåéá çåî óéøç ïá

éäáîä åéúåðåøùëáå ,úåãäéä êøãî ãøéåì íé
 ãò ,íééøëð ãåîìú éúáá úåòåö÷î ãîìù äìò

 äðéãîä ìëá íñøôúðå ,ìåãâ øåñôåøô úâøãì
 ïåèâðéùååá äøéáä øéòáå ,äîåöòä åúîëç ìãåâ
 ìåãâ øàåú ìáé÷ù ,äìåãâ äáéñî åãåáëì åùò

.ììëå ììë éåöî äéä àìù äî ,ë"ë øéòö ìéâá  
   

íåéáåíåéáåíåéáåíåéáå  åéáà òéâä ,äáéñîä úåéäì äãúòúäù
 óà ,ã"îäéáì àìà ã"îäéáì àåáì ìéâø äéä àìù

 íéìéäú øîà åìåë íåéä ìë êùîå ,÷"áùá
 ,éëá ìå÷áå ùéìù úåòîãá ïøî ÷"ë éð÷æ ø"åîãà

éëãøî ãåã éáø  ìàùå ,åããåòì åéìà ùâéð à"òéæ
åúåà îä äáéñîì òñð àì äîìô åðéëäù úøàå

åðá øåáò,  åøéæçäìå åáø÷ì ìåëé äéä àîùå
 éãåäé åúà åéìà àùð ,áèåîìô åéðéò úà èåù

úåéëåáä,  éúàùð íéðù íéøùò êùî íàä ìàùå
ëä éáâ ìòà ,íéù÷ úåàùî áå ïá éì ìãâéù éãë

 øîåì òãåé åðéàù' ìë ְדשבַ מ'!?  àì åúåøòá ìãåâì
 ìë' øîæ ÷"áùì úåøéîæá úåø÷ì åìéôà òãé
 úåòîãá äëá êëå ,'ùãáî ìë' øîàå ,'ùã÷î

 ,ùéìù éì éåà ,àøå÷å ùìùîå äðùîå øæåç äéäå
 ,ùãáî ìë øîàé àì éðáù ø"åîãà ïøî ÷"ë äéäå

 øôñî à"òéæ úà áöî ìò äçðàá äùòîä
÷éøîàá åììä íéîéá äúéäù úåãäéäà íâ êà ,

 áìä úåìòôúäá äîåöò ,èåùô éãåäé åúåà ìò
 àåäù ô"òà ,åðá ìò øåäèä åááì ÷îåòî äëáù

 åîöò äéä äðáä àìá øåîâ ä"ò äìëùä àìáå
.ììë  
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äðäåäðäåäðäåäðäå  íéðåáð åðìåë íéîëç åðìåë äæä íåéäë
 àì éàãååáå ,äìåë äøåúä ìë úà íéòãåé åðìåë
 ,'ùã÷î ìë' úçú 'ùãáî ìë' øîåì íãà äâùé

 íìåàêãéàî  åðéîöò ìò ãéòäì íéìåëé åðà íàä
 íàù å"ç åðéàù øáã äæéà òîùðè åðéðá ìò áå

öéçîì õåçî äàéöé å"ç àì ,åðéúåðá åàä,  àì
 äòø äãéî äæéà ìò àìà ,ì"çø àåáé àìå äìòé

 åà  äåàú   ,äòø   íàä  íâ  åðà äëáð   ïðçúðå  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

áíéîìåò ìë àøåáì íéðåðçúå úåìéôú  åúåà åîë
 ,èåùô éãåäé åðááì úãå÷ðá øáãä øòáé íàä

 íéìùøúî åðà àîù åà ,äçåðî åðì ïúé àìå
 ,äæá ÷åñòìù éôì øáãä ïéàáéàëî  òöåôå 
 úãå÷ð ÷îåòá ë"ò ,úéîéðôä áìä íéîéá äúò

 áìä úãå÷ð ïéðòá ÷æçúäì åðà íéëéøö åììä
 äëæð äæáå ,ù"úé åúãåáòì åðáì øøåòì ,úéîéðôä

úîàá åéìà áø÷úäìå áåùì, .ø"éëà  
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  מאמר א

   :דבא"ז פט"ז אות כחתנ

 סימן הוא לוקה שהחמה בזמן אומר אליעזר רבי'

 רע סימן הוא לוקה שהלבנה ובזמן ,ם"לעכו רע
 ללבנה מונין שישראל מפני ,ישראל של לשונאיהם

 ואומה אומה כל לך ואין וכו', לחמה מונין ם"והעכו
 שמות( שנאמר עמה לוקה אלהיה שאין לוקה שהיא

 אלהי ובכל' וגו מצרים בארץ בכור כל והכיתי ), יביב
 רצונו עושין שישראל ובזמן. שפטים אעשה מצרים

 ), בי ירמיה( שנאמר אלו מכל מתייראין אינן מקום של
 ומאותות תלמדו אל הגוים דרך אל' ה אמר כה

 יחתו גוים .מהמה הגוים יחתו כי תחתו אל השמים

כדברי אליהו הנביא מצינו  '.יחתו לא ישראל אבל
  עיי"ש במפרשים. ,(כט.)בתלמוד דידן בסוכה גם 

  

טעם הדבר שישראל מונים ללבנה דייקא,  והנה
דברים ד"ה ונבוא, וע"ע פר' (עי' מאור ושמש איתא בספה"ק 

שעיקר  ' בראשית)ראריכות דברים נפלאה במאור עינים פ
עבודת עם בני ישראל היא בבחינת הקטנות, 
שמכניעים וממעטים עצמם, בחינת הלבנה שאמר 
לה הקב"ה לכי מעטי עצמך, ומטעם זה הלבנה כל 
ימיה בעמוד והקטן, וכל חודש היא גודלת 
וצומחת עד ט"ו לחודש, ומני אז היא מקטינה 
וממעטת עצמה, כך משך כל שנות הבריאה ועד 

שנצטוית מפי הגבורה למעט  היום הזה, לפי
עצמה, וע"כ היא מוסיפה וממעטת עצמה תדיר 
בלא הפסק, ועל זו הדרך נצטוו עם בני ישראל, 
לכו מעטו עצמכם, בענוה ושפלות והכנעה, וע"כ 
ישראל מונין ללבנה, וכל חדשיהם ומועדיהם הם 
ע"פ הלבנה, לרמז שכל מהלך איש ישראל וכל 

הדרך, בחינת ענוה דרך חייו, צריך להיות על זו 
  ושפלות.

  

לחמה, זה באמת אומות העולם עובדים  ומטעם
כצאת השמש  לפי שכוח החמה מאיר ובא

בגבורתו, בכוח גדול ובלא השתנות והתמעטות, 
הבוטחים על כוחם וחילם,  והיא בחינת העכו"ם

בגאוה וגדולה, ומהלכים באמצע הדרכים בשחץ 

 החמויהירות, אך אחריתם עדי אובד, שהשם 
רומז על בחינת אף וחימה, כעס גדול, וכנבואת 

 באף על אחרית הימים 'ועשיתי )(ה, ידמיכה 
שמעו'. אך  לא אשר הגוים את נקם ובחמה

ישראל המונין ללבנה, זוכים לבחינת לבנה, 
בחינת כולו הפך לבן טהור, בלבנונית ונקיות 

  בתיקון השלם והגמור.
  

בענין מיעוט הלבנה נאמר בתוה"ק  והנה
 המאורות שני את אלקים 'ויעש טז), א (בראשית

  ואת היום לממשלת הגדול המאור את הגדולים
הכוכבים'.  ואת הלילה לממשלת הקטן המאור

 את שמיעט ידי על -  הכוכבים וכתב רש"י 'ואת
דעתה'. ובמדרש  להפיס צבאיה הרבה, הלבנה
 אחא אמר רב ,הכוכבים 'ואת ו, ד) (בר"ראמרו 

 שולט אחד אפוטרופין שני לו שהיו למלך משל
 הואיל המלך אמר, במדינה שולט ואחד, בעיר

 עליו אני גוזר, בעיר שולט להיות זה עצמו ומיעט
, עמו יוצאה אוכלסא כל תהא יוצא שהוא בשעה

 נכנסה ודימוס בולי תהא נכנס שיהא ובשעה
 והלבנה הואיל הוא ברוך הקדוש אמר כך, עמו
 אני גוזר, בלילה שולטת להיות עצמה מיעטה הזו

 יוצאין הכוכבים שיהו יוצאת שהיא בשעה, עליה
 נכנסים הכוכבים יהו נכנסת שהיא בשעה, עמה

  עמה'. 
  

חשבתי עמקות בזה, שהנה אמרו  ומשכבר
 אאינשי אפילו יהרתדמ מאן 'האי ):מז (סוטהחז"ל 

 יהיר גבר(חבקוק ב, ה)  שנאמר מיקבל לא ביתיה
נמצא שהבעל  שלו'. בנוה לואפי ינוה לא ינוה ולא

בחברת אנשים, לפי ולבוא גאוה אינו יכול לצאת 
את גאותו ויהירותו, שאין אנשים יכולים לסבול 

 ,גודל גאותווגם הוא סובל מחבריו, משום שלפי 
ע"כ ושפגעו בכבודו וזלזלו במעמדו, נדמה לו 

מתקבל על הסובבים אותו, ואפילו על אנשי אינו 
ביתו אינו מתקבל, ועל כן מצינו שהרבה הקב"ה 
צבאה של הלבנה בכוכבים רבים מספור, לפי 
שדייקא אחר שמיעטה עצמה, וממעטת עצמה 
בכל עת, היא יכולה לצאת בצבא רב בחבורה 
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רבה, אך החמה שכוחה רב בגדולה רבה, אינה 

וחה, וכוח החבורה יכולה לצאת בחבורה לגודל כ
   אינו אלא למי שממעיט ומשפיל עצמו, ודו"ק.

  

דא שהזמן גרמא, בעל הסעודה דידן,  ומלמד
שכל בחינתו  היא סעודתא דדוד מלכא משיחא,

היתה בחינת ענוה ושפלות, עד שאמר על עצמו 
 אדם חרפת איש ולא תולעת 'ואנכי )ז כב, (תהלים
כירח, כמו ועל כן מצינו שנמשל דוד עם'.  ובזוי

 נמשל דוד בית מלכותצט.)  (סנהדרין י"שכתב רש
עולם'.  יכון כירח )פט, לח תהלים( כדכתיב כירח

 שנמשלה 'מצינו כה.) (ר"ה חננאל רבינוולשון 
 עולם יכון כירח שנאמר כירח דוד בית מלכות

 זיל חייא לרבי אמר רבי לפיכך'. וגו בשחק ועד
 דוד סימנא לי ושלח ,לירחא וקדשיה טב לעין
 ראיית נתקיימה כלומר ,וקים חי ישראל מלך

    .בעולם' הלבנה

  
זקיני כ"ק מלמד שהמקום גורם, אתרא דמר,  וכן

, שענוונותיה דרבי יוחנן היא מרן אדמו"ר זיע"א
מן המפורסמות, והיה באמת חד בדרא בבחינת 
 הבריחה מן הכבוד ואהבת הבזיונות, בענוה
ושפלות אמיתית, והכנעה וביטול לכל אחד ואחד 
מישראל, ובשבוע זה שח לי ת"ח נכבד, שהפעם 
הראשונה שהוא נפגש עם אדמו"ר זיע"א, היה 
בחצר הקודש באמשינוב, בעת שהרה"ק רבי 
מאיר'ל זיע"א ערך את שולחנו הטהור, ואדמו"ר 

הארחי פרחי,  יחד עםזיע"א ישב בחצר ביהמ"ד, 
אותו ת"ח שהוא  ם, ואמר ליהקבצנים והנדחי

עמד כמשתומם כמה רגעים לראות, היאך 
אדמו"ר זיע"א יושב ושח עמהם כאחד מבני 
חבורתם, כשוה בין שווים, בלא שום התנשאות, 

הוא שואל ואמר לי ששנים רבות אחרי כן 
ומסתפק בעצמו, היאך יכול אדם בישראל 
להביא עצמו לדרגת ענוה נוראה כזו, אשר 

רגיש בעצמו שום מעלה על אותם באמת אינו מ
  ארחי פרחי.

  

הנהגתו שהיה מכתת רגליו בכל שב"ק  וידועה
הרה"ק להשתתף בעריכת השולחן הטהור של 

, כשהוא מהלך בגשמים הבית ישראל זיע"א
ובשלגים, בחום ובשרב, עד זקנה ושיבה, ומכתת 
רגליו החולות במהלך עצום של כג' שעות, 

שבחצר הקודש וכמדומה  ובמאמץ גדול וקשה,
בגור לא היה מי שמסר נפשו לבטל עצמו 

שהיה אע"פ לצדיקים בקושי גדול כזה, כמוהו, 
, בעל מעלות רמותבנם של קדושים, איש אלוקים 

מהגבאי ומשמש בקודש הרב החסיד ושמעתי 
, שפעם המפואר בנש"ק רבי חנינא שיף ז"ל

וזקני כ"ק בליל שב"ק ירדו גשמי ברכה רבים, 
הגיע כדרכו מבית וגן  זיע"אמרן אדמו"ר 

להשתתף בשולחן הטהור של הרה"ק הבית 
ישראל זיע"א, והיו המים מנטפים ממנו ומבגדיו 
עד בחינת טופח על מנת להטפיח, וכולו מרעיד 
מקור וצינה, וראהו הרה"ק הרבי הבית ישראל 
זיע"א ומיהר לכבדו וטרח עבורו, ואחר שסיים 

חדר לפנים עריכת השולחן הטהור, קראו אליו ל
מחדר, והגיש לו בעצמו כוס תה, וישב עמו זמן 
רב, ואחר אמר לר' חנינא בהתפעלות האם ראה 
מימיו כזאת, שתחת לישב בבית מדרשו בשבת 
אחים ודיבוק חברים, הוא עוזב כל עניניו וטורח 
טירחה יתירה לבוא אל הטיש בגור, וימים רבים 
 אחרי כן היה מפליא ומתפעל מהנהגתו הנוראה,

  בפשטות ושפלות שאין דוגמתה.
  

סיים כבר רבות היה מגיע אחר ש ופעמים
הרה"ק הבית ישראל את עריכת השולחן, או 
שהיה מגיע לסוף עריכת השולחן, ומעולם לא 
עלתה על דעתו לבקש לעצמו איזה מקום של 
כבוד, אלא היה נדחק בין הבחורים הצעירים 

והשפיל עצמו כאחד ממנו בשבעים שנים, 
  .יםהבחור

  

שפגשתי בימי חלדי  אומר כלל גדול, ובאמת
אנשים רבים מאד, ולא זכיתי להכיר אדם שהיה 
יותר שמח ומאושר מזקיני כ"ק מרן אדמו"ר 

שמשפיל עצמו ואינו והיסוד הוא שכל מי זיע"א, 
מבקש לעצמו כבוד וגדולה, אלא רודף אחר 
הבזיון ובורח מן הכבוד כמפני אש, אזי אין לך 

, וכל הרפתקאי דעדו עליה, יותר ממנו שמחאדם 
  בשמחתו הגדולה.   יםגעוולא נ פוגעיםלא 
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בפרשתן לימוד גדול בענין גם מצינו  הנהו

בדיני הנדרים, שמצינו שהבעל מפר והוא הענוה, 
 אישה שמוע ביום 'ואם ט), (לשנאמר  נדרי אשתו,

ואמרו  עליה וגו'. אשר נדרה את והפר אותה יניא
 היא בעלה דעת על הנודרת 'כל עג.)(נדרים בגמרא 

נודרת'. ובאמת בזמנינו נראית הלכה זו תמוהה 
מאד, שתהיה האשה כפופה לגמרי לבעלה, עד 
שכל נדריה יהיו על דעת בעלה ועל מנת שיסכים 
ויתרצה להם, ודרך הלצה יש לומר שבדור הזה, 
שהנשים חכמניות וצדקניות, ובקיאות בדינים 

מן האנשים, שמא יש  והלכות פעמים עוד יותר
לומר כל הנודר על דעת אשתו הוא נודר, ושמא 
יהיה לאשה כוח להפר נדרי הבעל, אך לימדונו 
חז"ל שדרך נשים כשרות בישראל, שהן מבטלות 

  עצמן לגמרי לדעת הבעל.
  

שכל הפרת נדרים כן מצינו בפרשתן  כמוו
תלויה בחכם, שניתן הדבר לראשי המטות, 

'חכם עוקר הנדר למפרע'. ועיקר  (כתובות עד.)ואמרו 
הלימוד מזה, על בחינת הענוה והשפלות והביטול 
לצדיקי ומנהיגי הדור חכמי ישראל, שאפילו 
התלמיד חכם הגדול ביותר, אינו יכול להפר 

שי אוצריך לבוא לפני חכמי ישראל רלעצמו, 
המטות שיתירו לו נדרו, ומשעה שמוצאים פתח 

ומראים לו שאינו  להתירו, שלא על דעת כן נדר,
מחשב כל החשבונות כולם, יכולים להתיר לו 
נדרו, וכל זה ללמד על בחינת הענוה ושפלות, 

  בהכנעה וביטול גמור.
  

זה הוא הלימוד הגדול העולה ומלמד לכל  וענין
אחד ואחד, להתחזק בעניני ענוה ושפלות, 
ולברוח מכל וכל מעניני גאות וגבהות הלב, 

לכי מעטי עצמך, לעסוק  ולנהוג בבחינת הלבנה,
והוא במיעוט עצמו וביטול יישותו בכל עת, 

העבודה הדרושה בימים אלו, שאנו מבקשים 
ומייחלים לבנין בית הבחירה, והלוא כבר אמרו 

 אמר הרוח גסות בו שיש אדם 'כל ).ה (סוטהחז"ל 
 לדור יכולין והוא אני אין הוא ברוך הקדוש

ובעלי הגאוה עוצרים בכוח את הגאולה בעולם'. 
העתידה והשראת השכינה, לפי שאין אני והוא 

בימים הללו נצרך עוד יותר יכולין לדור, ועל כן 
לעמול ולהתייגע בזה, בבחינת מעטי עצמך, ובזה 
נזכה שיקויים בנו בקשת הזמר ששוררנו עתה 

 ה' מחוללנו, ל- א תמיד באהלנו, כמאז 'שכון
  אכי"ר. ,יושיענו' הוא מלכנו

  

  במאמר 
  

אריכות דברים בענין בני גד  בפרשתן
ועתה בעת שאנו מסבים בסעודת מלוה ונחלתם, 

מלכה, ומזכירים זכות אליהו הנביא זל"ט, 
ולומדים מדבריו בתנא דבי אליהו, יש להזכיר 

 ,מי משל 'אליהו עא, ט) (בר"רהא שאמרו במדרש 
 נהוראי רבי, בנימין וכו' משל אמר אליעזר רבי

 )יז, א מ"א(הדא הוא דכתיב , היה גד משל אמר
 יהושע( וכתיב, גלעד מתושבי התשבי אליהו ויאמר

 גד לבני גד למטה משה 'ויתן )כה-יג, כד
 ערי וכל יעזר הגבול להם ויהי למשפחותם,

  הגלעד'.
  

כמה ביאורים עמוקים בכוונת בני גד  ומצינו
ובני ראובן, שבקשו להם נחלה בעבר הירדן 

שהיו ד) פ" אליעזר רבי (משנתובמדרש אמרו המזרחי, 
ובדרך הפשט פירשו מבקשין להתרחק מן הגזל, 

עה"ת פ' עקב ד"ה  מהרי"ל דיסקין(עי' חידושי באחרונים 

בפרשתן ד"ה מקנה,  )למהר"י ליטש ראזנבוים( אמרות ה'ואהבך, וס' 

שמתוך שהיה להם מקנה רב של בהמות  ועוד)
דקות, ואין מגדלין בהמות דקות בארץ ישראל 
משום יישוב ארץ ישראל, ע"כ חששו להחריב 
 .את הארץ, וע"כ בקשו לנחול בעבר הירדן

ובספרי החסידות מצינו כמה וכמה ביאורים 
עמוקים בכוונתם הקדושה, גבוה מעל גבוה, עי' 

שביקשו  (ד"ה ומקנה)בפרשתן  ישראל באוהב
להעלות הניצו"ק שנתפזרו בארץ זו דיקא, 

שחששו (ד"ה והנה בני גד) כתב  ובמאור ושמש
שבמלחמת המלכים בארץ ישראל יתערבו איזה 
פניות במעשיהם, משא"כ כיבוש ארץ סיחון ועוג 
שהיתה לשם שמים בלתי לה' לבדו, וידועים 

' שפ"א בפרשתן (עי הרה"ק מפשיסחא זיע"אדברי 

משרע"ה רעיא היה להם קנין רב בש תר"מ ד"ה בענין)
, ועוד רבות מצינו וובקשו להיות סמוך למנא, ימה

  בזה.
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 איתאבמדרש משנת רבי אלעזר הנ"ל,  והנה
, המחלוקת היא קשה, אומר יהודה' רבזה"ל '

 גד בבני מצינו שכן. למצות סייג לעשות לויאפ
 את תןוי (במדבר לב, ב) למשה שאמרו ראובן ובני

 שהיה מפני, בה בחרו מה ומפני'. וגו הזאת הארץ
. הגזל מן להתרחק מבקשין והיו הרבה מקנה להן

 הוגלו לפיכך, תחלה מישראל הן שפירשו ולפי
 את ישראל אלקי 'יער כו), ה א"(דהי מרשנא, תחלה

 מלך פלנסר תלגת רוח ואת אשור מלך פול רוח
 מנשה שבט ולחצי ולגדי לראובני ויגלם אשור

הזה.  היום עד גוזן ונהר והרא וחבור לחלח ויביאם
 הגזל מן להתרחק כדי מחבריהן שפירשו םה ומה
 השנאה מפני מחבריהן הפורשין, נענשו כך

  .'וכמה כמה אחת על והתחרות
  

אליהו שלעיל, שמא אפשר לבאר מ"ש  עפ"זו
מבני בניהם של בני גד, והלוא  היההנביא זל"ט 

 אומרים 'חכמים ז) ,ח( איתא במשנה סוף עדויות
 לעשות אלא ,לקרב ולא לרחק לא בא אליהו אין

 שולח הנני) ד-ג, כג מלאכי( שנאמר ,בעולם שלום
 על אבות לב והשיב וגו', הנביא אליה את לכם
ענין מעתה יש לומר שאבותם'.  על בנים ולב בנים

זה של לעשות שלום בעולם, בלא ריחוק שום 
נפש מישראל, הוא תיקון לבחינת הפורש מן 

שהפרישו עצמן בני גד מכל עם בני מה החבורה, 
ישראל, ואף שהיתה כוונתם לטובה, ועשו סייג 
למצוות, ונתכוונו לענינים גבוהים ונשגבים, 
דרגות גבוהות השגות שאין לנו בהם תפיסת יד 

כל הענינים הגבוהים אחר כל מקום כהה כלל, מ
להיות בגינם פרוש מן הציבור  עדיין אין זה ראוי

ומן החבורה, ולזה בא אליהו הנביא מבני בניהם 
לתקן ולהמתיק ענינם, ע"י והשיב לב אבות על 

  בנים.
  

של  מוד גדול ונורא, בפרט לימים הללולי והוא
מבקשים ומייחלים לבנין בית בין המצרים, ש

ב אלא משום שנאת חינם, רא נחשל המקדש
נין אהבת חינם, וצריך לעמול ולהתחזק ביותר בע

אפילו כאשר היא לשם  לברוח מן המחלוקת
ולעשות סייג מן המצוות, ועל אחת כמה  ,שמים

לשם שמים, או כאשר אין המחלוקת וכמה 
שמעורב בה גם כוונות אחרות של שנאה ותחרות 

הנפשות,  וצריך להכין הלבבות ולהכשירוקנאה, 
להקל מעל אליהו הנביא זל"ט, שיצטרך לעמול 
קשות לקרב את לבות בני ישראל אחד לחבירו, 

  .ולעשות שלום ביניהם
  

לימוד יש ללמוד מדברי הכתוב 'והשיב לב  ועוד
הנוגע בפרט לדורנו היתום  ם',אבות על בני

והעני, שריחוק הדורות בין דור האבות לדור 
ק כמה דורות בזמנים הבנים בזמן הזה, הוא כריחו

הקודמים, וענינים אשר העסיקו את האבות, כבר 
אינם מדברים על לב הבנים, וכן להיפוך, ופעמים 
רבות אשר רבה המריבה בין אבות ובנים, 
ואמהות ובנות, על דבר אשר אין איש מבין 
ומדבר את שפת רעהו, וצריך לעמול בבחינה זו 

ות את של והשיב לב אבות על בנים, שיבינו האב
רוח הבנים ומחשבתם, ובדור היתום והמפונק 
והמעונג שלנו, אם יחנכו האבות בדרך של 
שמאל דוחה, ביד תקיפה ובזריקת מרה, כשם 

את  הם מסוכנים לאבדשהם התחנכו, הנה רח"ל 
אופן של בניהם, וצריך שיהיו עבודת החינוך ב

להיות קירוב  'והשיב לב אבות על בנים',
נת קשיי הדור ותחלואיו, הלבבות והדעות, בהב

ולפעול באופן של ימין מקרבת, ומאידך 'ולב 
שיבינו הבנים צרכי האבות בנים על אבותם'. 

  ומחשבותם, וענין זה הוא זירוז הגאולה.
  

   בהזמר אפשר לומר ביאור מחודש  ועפ"ז
 שיסד הפייטן ,'הנביאאליהו ' עתה ששוררנו 

ויש לרמז  ו',עיני ראו עשר שנים דורות 'איש
שאליהו הנביא זל"ט, ראה דורות רבים, רואה 

 (כתובות קח.)לשון הבנה וחיבוב, כלשון המשנה 
אני את דברי אדמון'.  רואה'אמר רבן גמליאל 

והוא מוצא נחת רוח בכל דור ודור, כל דור 
ומעלותיו ועניניו, אפילו לפי מיעוט השגותיו 

להתחזק  וכאשר נשכילוקוצר הבנתו ושכלו, 
בזה, להיות בבחינת והשיב לב אבות על בנים, 
ולעשות שלום בין איש ובין חברו, נזכה באמת 
שימהר ויחיש לגאלנו ויבנה בית מקדשנו 

 ותפארתנו אכי"ר.
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