
 

 

 

 א

 א

ה וכיו� "קני� רוחני ודביקות רבה ברב שלה� הוא משה רבינו ע
י לכ� אמרו שא� הוא לא נכנס א� "ת שלא יכנס לא"ל השי"שא

י עצמה ובלבד שלא "אנו נשאר עמו כא� וויתרו על הכניסה לא
  .ק"זבו את רב� אלא ישארו עמו עכתדהיע

ק איתא שהיה לה� "יש להוסי� ולומר שבאמת אכ� בתוהז "ולפי
טע� להישאר ש� עבור המקנה שלה� שיוכלו לרעות במרעה 

א "מ זיע"כ אי� יתיישב פירוש זה של מר� מוהרמ"שמ� שש� וא
ל אי� מקרא יוצא מידי "ע� פשוטו של מקרא והרי כבר ארז

  , פשוטו
לפרש שבאמת הכל עני� אחד וג� כשאמרו שרצונ�  שישאלא 

ז יפעלו "להשאר עבור מקניה� היה לה� בזה כוונה אחרת שעיד
י פשוטו "כי אכ� עפ, י"ה ליכנס עמה� לאר"שיוכל משה רבינו ע

י כמה "כ והרי השתבחה א"טע� של מרעה הצא� אינו מוב� כ
ק שהיא אר� זבת חלב ודבש אר� "ת בתוה"פעמי� בדברי השי

הפלגת גוזמאות שבחה  ל"וכמובא באגדות חז, ית שמ� ודבשז
יתירה על מרעה שמ�  כ היתה מעלתה ושבחה עשרת מוני�"וא

המרעה היה עדיפות לאר� סיחו� ' א� בבחי' ואפי, של סיחו� ועוג
י יתיר ועדי� ואי� "ז בחשבו� הכללי שפע של אר"ועוג עכ

הוא  אלא הפשט, העדיפו עבור המקנה את אר� סיחו� ועוג
 כנסה לי"ז יוכל משה רבינו ע"ילה שעידשנאחזו בטע� זה כע

 ל בו מקנה רב ולא יכלו להפרד עמו"י משו� שהי"עמה� לאר
ז לפי שכ� רואי� "י עיד"ולכ� רצו לפעול כניסתו עמה� לאר

' ה דאי"ק שהיתה לה� דביקות מיוחדת במשה רבינו ע"בתוה
ה שינחיל� את אר� סיחו� "קשו ממשה רבינו עש� אחר שבי

והנה קמת� תחת "ועוג ענה לה� בדברי תוכחה קשי� וארוכי� 
ואפילו שהיה ביד� תשובה  ,"אבותיכ� תרבות אנשי� חטאי�

להשיב לו כמו שאמנ� השיבוהו משסיי� דבריו שכוונת� 
י ויעברו לפניה� "י מליכנס לאר"לטובה ולא יניאו את לב בנ

כ "� עמה� משה רבינו ושוב לא כעס עליה� ואחלוצי� והסכי
 'היו יכולי� תיכ� בתחילת דבריו לענותו כזאת ולמה המתינו אפי

אלא הוא משו� , שהצטערו בשמיעת כל אור� תוכחתו אליה�
ומורא רב� כמורא שמי�  ה"במשה רבינו ע ל כזו דביקות"שהי

 לא היו נכנסי� כלל תו� דבריו והמתינו במורא גדול ודר� אר�
שתוכחתו זו היא היפ� רצונ� להשאר ' עד שסיי� ואז ענוהו ואפי

י "ה עהסיר התוכחכ שתקו מגודל מורא� ולא רצו ל"עמו אעפי
ולכ�  ה"כ במשה רבע"שהיו בהתדבקות כ מסיבת, היפ� העני�

  .רצו להשאר עמו
שבשמונה הערי� שרצו לירש  תרגו אונקלוסכ כוונת ה"גוזהו 

ורק את נבו לא הזכיר ' ש� מונה כול� בשמות� אלעלה וכו
בשמו אלא כתב בית קבורתא דמשה לומר שכל מה שחפצו 

שה� ע�  במקו� זה ובכל המקומות שהזכיר� בשמ� רק משו�
ה וכמו שמקו� זה לא מזכירו "בור משה רבעמקו� שש� ק

ה טמו� ש� כ� כל "בשמו כי עיקר חשיבותו במה שמשה רבינו ע
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  ב"ארה - בארא פארק

 "ומקנה רב היה לבני גד ובני ראוב�" ק"בתוה
ה שית� "ולכ� ביקשו ממשה רבינו ע, )א, לב(

לה� את אר� סיחו� ועוג לנחלה ולא יקחו 
י ואחר שקיבלו על עצמ� "חלק� בתוככי אר

י חלוצי� לפני "ליל� במלחמת כיבוש אר
' י ה"הסכי� עמה� ונת� לה� עפ, המחנה

  .� ועוג לאחוזת עול�את אר� סיחו
מ "ק מר� מוהרמ"זקהפירושו של וידוע 

שמקנה רב היינו שהיה לה�  א"מלעלוב זיע

אלה שהזכיר� בשמ� לא חפצו 
בה� אלא כדי להשאר בעבר 
הירד� סמו� לקבר משה רבינו 

  .ה"ע
ולכל  לימוד המוסר הגדול לנווזהו 

ישראל עד כמה צריכי� אנו 
ק באמת וכראוי בכל הצדיקי בודל

אמת שבכל הדורות דמר� 
 'א ותלמידיו הק"ק זיע"בעשטה

 'ב' המש� בעמ

כבר עמדו , )טו, לא(בפסוק החיית כל נקבה 
בזה מה הטע� שלא הרגו במלחמה את 

מ שאיתא "ל עפי"וי', הק אלשי�ב' הנשי� עי
שאנשי  תרגו ירושלמיוב תרגו יונת�ב

המלחמה עלו לטרקלי� שלה� וראו ש� את 
בנותיה� של מלכי מדי� נאות חטייתא 

ואנשי  )תרגו של הרכה והענוגה(רנקתא מפ
המלחמה לקחו מעליה� את כל תכשיטיה� 

ובכל דא , אצעדה וצמיד טבעת עגיל וכומז
 )שלא נתנו עיניה בה(חס ל� למיתלי עינ� ב� 

ולא אסתכל חד מנ� בחדא מנהו� ולא 
אתייחד חד מינ� בחדא מינהו� דלא ניהוי 

ולא נמית במיתותא , שות� עמה בגיהנ�
ודא , יתו� בה רשיעיא לעלמא דאתידמי

יידכר ל� ביו� דינא רבא לכפרא על נפשתנא 
ל שבכוונה החיו "ז י"ועפי. כ"ע', קד� ה

הנקבות שה� היו אלו שנכשלו ב� במעשה 
ש ה� הנה שהיו מכירי� אות� זו "פעור וכמ

ומכיו� , י"ברש' היא שנכשל פלוני בה כדאי
 ):יומא פו(ש "שחזרו בתשובה רצו לקיי� כמ

היכי דמי בעל תשובה באותה אשה באותו 
ולכ� השאירו� בכדי , פרק באותו מקו�

' לעמוד בניסיו� שלא להיכשל וכמו שהי
ז טוב אילולי יש ציווי "אלא שכ, באמת
ה "א� מכיו� שהקב, ה נגד מעשיה�"מהקב

ציו� להרוג אנשי מדי� וג� הנשי� בכלל זה 
למה לא קיימו , לכ� קצ� משה על הדבר

ומה לה� לחפש עבודות , בשלימות 'מצות ה
והלא לקיי� , חדשות וניסיונות חדשות

' ועי, ביותר' היא העבדות הרצוי' מצות ה
ב "רשק "בש� הה )שלח( ישמח ישראלב

ע שביאר הניסיו� של חוה "זי מפשיסחא
לאכול מע� הדעת שהנחש הסיתה בטענה 
שכאשר תאכל מע� הדעת ותיפול 

חירה לה הב' ממדריגתה וממעלתה ויהי
ר "תענוג ונח' ותיחש� למלחמת היצר אז יהי

כ עכשיו שהיא בלי "משא, מעבודתה' לה
ה תענוג "בחירה ומצב של מלחמה אי� להקב

, ז מהו הטענה הגדולה על חוה"א� לפי, מזה
אלא שחוה היתה צריכה להשיב לו שהרי 
ברגע זו כבר עומדת בניסיו� והיא במלחמת 

א ה ציוה שלא לאכול והו"היצר שהקב
ועכשיו היא נתונה בניסיו� , מסיתה לאכול

ומה לה לחפש אחר עבודות ', להתגבר עלי
חדשות ומוטב להיות בספק לאחר זמ� 

ש "והוא כמ, ש"מלחטוא מיד בוודאי עיי
אי� עצה ותבונה ואל לנו ' שנגד ציווי ה

לחשוב חשבונות בזה שתביא לנו תועלת 
בעבודה שאי� לנו עבודה גדולה יותר 

וכ� מובא , ווי בוראנו בשלימותמלקיי� צי
 )ע"ימי� זי'ק מראדז"אולי מהה(בש� צדיקי� 

ש בתרומת המשכ� ויעבירו קול במחנה "מ
, ויכלא הע� מהביא' אל יעשו עוד וגו' וגו

שידעו ישראל שנדבת המשכ� היא ' שאפי
לה� לכפרה על מעשה העגל והיה תשוקת� 

' כ כשצוה ה"אעפ, גדולה להביא עוד ועוד
מלהביא לא הביאו יותר וביטלו להפסיק 

שחשוב לה� יותר ' עצמ� לציווי ה
  .כ"ע. מכפרת�

יש שהיו מחפשי� , בדבר' כשאי� ציווי הא� 
לה� עבודה בשבירת היצר שהיו מתאוי� 
ומשתוקקי� לכו� יצר� ולגרו� בזה תענוג 

ברבי  :)ז יז"ע(' ר בשמי� וכדאיתא בגמ"ונח

שכול� ה� אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא כמו 
ת וג� ב� יאמינו לעול� וכמו שמראה לנו "שהבטיחו השי

ה "ק הנהגת בני גד ובני ראוב� ודביקות� במשה רבינו ע"תוה
  .ל"וכנ, א"מ זיע"וכדפירש מר� מוהרמ

קנה רב במשה רבינו רואי� אנו שעיקר כוונת� מוממילא 
י ולכ� "ה להשאר עמו ולפעול שיותר לו להכנס לאר"ע

� אר� סיחו� ועוג כדי לסבב השתמשו במקניה� שטוב לה
י שהרי מוב� מאליו "ז שיכנס עמה� משה רבינו לאר"עיד

אנשי� גדולי� מדור  שלא זה היה עיקר כוונת� שהרי היו
דעה שאי� לנו ולא יכול להיות לנו השגה בה� ובדרכיה� 
ואי� יתכ� שהעדיפו טובת מקניה� על פני מעלת וקדושת 

ל היה זה "י ששפעה טובה ברוחני ובגשמי אלא כנ"אר
ולכ� , י"ה ליכנס לא"אחיזה במהל� פעולה שיוכל משה רבע

  .הלכו באופ� של פעולה מ� הקל אל הכבד
ריש ' י הק"ו� ופירשק איתא פשטי� עד אי� ס"בתוהאכ� ו

אחר שכבשתי אר�  "בעת ההיא' אל ה ואתחנ�"פרשת 
הנדר שהרי  ה שהותר"סיחו� ועוג היה סבור משה רבינו ע

, י"י וחלק מירושת בנ"הוא מצוי כבר באר� שהוא חלק מאר
י "הותר הנדר ויוכל להכנס ג� לארכ שמא מדנכנס לכא� "א
א שירשהו ליכנס ע� בעת ההי' צמה ולכ� אז ואתחנ� אל הע

אלא שבאמת צריכי� להבי� , י לאר� ישראל עצמה"בנ
י ואי� "ה והרי הנדר היה על אר"א של משה רבינו ע"ההו

ועוד צרי� להבי� א� , י אר� סיחו� ועוג הותר הנדר"סבר שע
� שיחיד מומחה מתיר נדרי� והג, כ מי התירו"היה נדר א

ה והרי הוא נוגע "ז כא� יחיד מומחה הוא משה רבינו ע"עכ
ת וגדלותו כול� קמיה "ועוד שכלפי השי, שהנדר הוא עליו

ב כא� ה לא חשי"כ שמא א� משה רבינו ע"לא חשיב וא
מי התיר כביכול הנדר  ,הא א שלו"הוכ מה "יחיד מומחה א

  , ת"להשי
 ת"שאמר השי' מי מריבה איחקת ב' העני� שש� בפראלא 

אל האר" אשר  הזה לכ� לא תביאו את העלמשה ואהר� 
א� העיקר על ' ה שאפי"ולכ� סבר משה רבינו ע, נתתי לה

ת "השיכולל כל מה ש 'אשר נתתי לה�'ז הלשו� "י עכ"אר
כ א� "א' י ה"כ ירשו עפ"וכיו� שאר� סיחו� ועוג ג, ת� לה�נ

היא בכלל הגזירה וממילא א� נכנס לתוכ� כבר שיי� הותר 
לכ� סבר שא� הנדר עצמו אינו נדר גמור כי ש� , הנדר

נשבע בקפיצה שלא ירבו בתפילה  'לכ� לא תביאו'י "פירש
ולכ� סבר , "לכ� נשבעתי לבית עלי"כמו  'לכ�'על זה שזהו 

ה שא� הוא שבועה בקפיצה אז יש מקו� "משה רבע
להתירו ואינו שבועה גמורה כמו שמצינו ביולדת ששאלו 

ק יולדת "א אותו למה חייבה תוה"י זיע"תלמידי רשב
היא קופצת  רוב יסורי הלידהמלהביא קרב� ותיר� משו� ש

ת לכ� "ונשבעת שלא תוליד עוד ילדי� וזהו שלא כרצו� השי
 'ב' המש� בעמ
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ומקנה רב היה " א"מ זיע"כוונת דברי מר� רבינו מוהרמ ווזה

יה לה� מקנה רב קני� ברב� משה שה, "לבני גד ולבני ראוב�
ה קני� רב ועצו� עד שלא רצו להפרד ממנו ורצו שהוא "רבע

ישאר עמה� לכ� עשו כפשטיה דקרא שהשתמשו במקנה 
י שה� טענו "רב שלה� כתירו� ועילה לפעול כל זאת שע

כ מוכרחי� "שה� צריכי� את אר� סיחו� ועוד למקניה� א
ה יחלק אות� לה� "ממילא משה ע, לית� לה� אר� זו דייקא

ואז יותר הנדר בשלימותו ויפעלו מדרגא לדרגא שג� יחלק 
על כ� עשו כל זה כי באמת היו , י עצמה לשאר ישראל"את א

י וקדושתה "אנשי� גדולי� ולא היו מוותרי� על ירושת א
ל שלא היה זה עיקר הכוונה ורק "עבור טובת המקנה אלא כנ

ל ישראל ע� משה ז יותר הנדר וישארו ה� וכ"עילה שעיד
  .ה"רבינו ע

ל משה "וא גדרות נבנה לצאנינו וערי לטפינושאמרו ' איולכ� 
ה שלא יעשו העיקר טפל והטפל עיקר אלא יקדימו "רבינו ע

ולי� דור הלא היו ה� אנשי� גד' ולכאו, כ הצא�"הט� ואח
לפני הט� והרי  מו� והצא�דעה ואי� באמת הקדימו המ

�   ,ישראל סבא קוד� לטובת הממו� חינוכ� בדר
ל מוב� היטב שבאמת מה שרצו האר� למרעה "להנאבל 

ז ישאר משה רבינו עמה� ולכ� ג� "הצא� זה רק עילה שעיד
אלא , הקדימו הצא� לפני הט� לא כי הממו� חשוב יותר

דבר זה מכריע טפי כי עבור הצא� ה� צריכי� את אר�  שכא�
י "עדי� שה� יתחנכו באר כ עבור הט� ודאי"סיחו� ועוג משא

כ א� היו מקדימי� הט� היה "א, מקו� הקודש והמקדש
י והרי ה� רצו להשאר "אומר לה� משה רבינו שיכנסו לא

ל אבל "ז יפעלו להתיר הנדר כנ"עמו לכ� הקדימו הצא� שעיד
ז יש "משה רבינו ענה לה� דאפילו שזו כוונת� הטובה עכ

אפילו בדיבור ו, תלהדיבור רוש� רב ופועל פעולה ברוחניו
היה לכ� להקדי�  זהעלמא יש להקפיד שיהיה כראוי וג� בב

ותבחר לשו� ערומי� ודעת "הכתוב ' כ הצא� בחי"הט� ואח

  .יכה על זה כפרה וקרב�היא צר 
כ "לא מצינו שהיא צריכה להתיר את נדרה ועוהנה 

כ אי� "הטע� כיו� שהוא בקפיצה מיסורי הלידה א
צ "זה שבועה מדעת גמורה ולא חשיב כלל ואי

וממילא כיו� שכא� , הפרה והתרה אלא רק כפרה
בקפיצה והג� שלא שיי� לומר ' במי מריבה נשבע ה

ו שהרי הוא "ורה חז בדעת גמ"ת שאי"אצל השי
המדע והוא היודע ואי� חקר לתבונתו ותמיד הוא 

שרפי� אי� לה� מלאכי� ו' בדעה שלימה שאפי' ית
כ בני אד� לא ידעו ולא "וכש' השגה עומק דעתו ית

ז כיו� שהיה שבועה בקפיצה אי� זה "אבל עכ, יבינו
דעת שלימה של הכוונה הנראית אלא מודיע בזה 
שעיקר הכוונה לא עצ� זה שלא יכנסו לאר� ישראל 

הקפידא שיש  צ�ועיקר הכוונה להודיע ע אלא
י דיבור אל "ע' ת על שלא קידשו שמו ית"להשי

י עונש הצדיקי� הוא קידוש ש� שמי� "הסלע כי ע
ז נדר "יו� שאי� זה עיקר הכוונה איוכ, בקרובי אקדש

 גמור ולכ� סבר ששי� כא� הותר הנדר שהרי כבר
נכנס לאר� סיחו� ועוג ולכ� אז התפלל שיתיר לו 

בעת ההוא ' י ואז ואתחנ� אל ה"ת ליכנס לאר"השי
  .י"שיכנס לא
ה לאר� סיחו� "ל שכשנכנס משה רבינו ע"יוממילא 

רואי�  ועוג סברו ג� בני גד ובני ראוב� שעכשיו
שהנדר אינו נדר גמור וממילא אפשר להמתיקו 

 ולומר, טלו ולכ� רצו ליל� מ� הקל אל הכבדלבו
' י ה"עפ הוא דייקאשעכשיו בחיי� חיותו ית� לה� 

אר� � שה� כלולי� בהאת אר� סיחו� ועוג ואז כיו
שהרי חילק משה אשר נתתי לה� הרי הותר הנדר 

 הנדר בפועל י בעצמו ואז זה יתיר"ה חלק מא"רבע
בחלקו ואחרי שפעלו דבר זה היותר קל ילכו עכשיו 

י "ז שג� שאר חלקי אר"מדרגא לדרגא ויפעלו אחר
י שש� וממילא "עצמו לבנה ב"עיחלק משה רב

שהוא ' במדבר ואז ירויחו שאפי י ולא ימות"לא יכנס
י וה� ישארו בנחלת� שבחרו לה� באר� "יכנס לא

והעיקר  י"ז יעשו אליו נסיעות לא"סיחו� ועוג עכ
  .ל"שירויחו שישאר עמה� ולא יסתלק בחו

שג� הוא משה רבינו הבי� ' אפי ,"שפתי ברור מללו
כוונת� שהוא מחמת רצונ� שישאר עמה� ויכנס א� 

  .י"אהוא ע� כל ישראל ל
א שכתב שמות הערי� כול� "זהו הפירוש בתומעתה 

זולת נבו שלא הזכירו בשמו אלא כתב עליו בית קבורת 
כ השתוקקות והשתדלות "ל כ"משה לומר שמפני שהי

ה עמה� לכ� ה� זכו יותר מכל "שישאר משה רבינו ע
ה ספו� וטמו� בחלק� "ישראל שיהיה משה רבינו ע

צו להשאר ע� והג� שכל ישראל חפ, שלה� דייקא
וימסרו מאלפי ישראל "כ בפרשה "ה כמש"משה רבע
מיתת משה ' תלוי בזהששאחר ששמעו , "למלחמה

ז לבני גד "כ עכ"יכי� להימסר בעלא רצו ליל� והיו צר
נ לזה שישאר עמה� ולכ� זכו "ראוב� היה יותר מסי בניו

גו� אונקלוס שיטמ� בחלק� וזהו כוונת הרמז בתר
  .ל"וכנ

ל להודיע "י מחז"פירש "וימסרו מישראל"שש� וכמו 
שבח� של רועי ישראל כמה ה� חביבי� על ישראל 

 וכמו שחזינ� ,כ"ולכ� לא רצו ליל� למלחמה ונמסרו בע
ה "ביקות� של שבט ראוב� וגד במשה רבעגודל ד

כדי להשאר עמו  י"ז על טובת ירושת א"שויתרו עבו
כ�  ,י"הנדר ויכנס ע� כל ישראל לא' וכדי שיתיר לו ה

זהו לנו לימוד המוסר גדול לראות עד כמה צריכי� אנו 
לידבק תמיד בצדיקי אמת שבכל הדורות שה� 
אתפשטותיה דמשה בכל דור ודור וג� ב� יאמינו 

ותלמידיו ותלמידי תלמידיו  ק"מר� הבעשטהלעול� 
  , א"צ בב"יאת גואשבכל הדורות עד ב' הק

המחובר לטהור טהור ופירשו  ):ב"ק צ"ב( 'וכדאי
צדיקי� דכפי ער� כמה שאד� מחבר עצמו לצדיקי� 

טהרה בעצמו וכ� נשפע ' הטהורי� כ� הוא זוכה לבחי
א כפי בחינתו והשגתו ולפי ער� כמה שהוא דבוק "לכ

, ס"ומבוטל לצדיקי אמת כ� זוכה לטהרה וקדושה עא
אהר� וכל הצדיקי ת שזכות� של משה ו"ויעזור השי

ע אליה� ולצדיקי "י ונזכה לדבק א"אמת יג� עלינו ועכ
 איוכרצונו וכרצו� יר' ט הק"מר� בעש הדורות תלמידי

 .י אוי� אייביג"וכל בית ישראל וזכות� יג� עלינו ועכ

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
  'א' המש� מעמ

        
 חנינא ורבי יונת� שאחד מה� רצה לעבור

ש� זוהמא בכדי שיכו� ' דווקא ברחוב שהי
א� לאו כל אד� יכול לעמוד בזה , את יצרו

, שיביא עצמו לידי ניסיו� שאיכא סכנה בדבר
ומי . ש"ל מנא ל� הא עיי"שא' ש� בגמ' וכדאי

ונסני ' ה שביקש בחנני ה"לנו גדול מדוד המע
כיו� ' כיוס� וכו' כיצחק וכו' כאברה� וכו

 )ילקוט תהילי כו(בי כוח שניסה אותו אמר אי� 
וא$ כי בוודאי אי� לנו שמ" השגה הניסיו� של דוד [

ה א� הלימוד מזה לנו שאי� להביא עצמו "אדונינו ע
אבל היו צדיקי� שמרוב תשוקת�  ]לידי כ�

חפצי� היו להביא עצמ� לידי ניסיו� בכדי 
ויש , להתגבר על יצר� ולשבור את הטבע

בה רגלי ש חשבתי דרכי ואשי"לפרש בזה מ
 תולדות יעקב יוס$ק "אל עדות� דאיתא בסה

ס לעול� יעסוק אד� "ק ולזה אמרו בש"וזלה
בתורה שלא לשמה שמתו� שלא לשמה בא 

' ודקדקו לומר לעול� יעסוק וכו, לשמה
ל "והטע� נ, דדוקא צרי� תחילה שלא לשמה

כי ' חשבתי דרכי וגו' דשמעתי ממורי ביאור פ
ש ללמוד "לשא� ירצה לקו� חצות לילה רק 

לכ� עצה יעוצה שיתעורר , ר"יתגרה בו יצה
לדבר לעסוק בצרכיו ודרכיו שיש בו שייכות 

כ ואשיבה רגלי אל עדות� "ואח, ר"אל היצה
ושפיר אמרו . ח"ב בשאר עניני� ודפח"וכיו

תחילה יעסוק שלא לשמה שמתו� זה יוכל 
�, לבוא לשמה ואשיבה רגלי אל עדות

מה יתגרה כ כשירצה לעשות מיד לש"משא
, ר להלח� כנגדו ויתבטל מכל וכל"בו היצה

לכ� איש החכ� בתחבולות יעשה מלחמה 
ש שביאר "ועיי. ק"בעליה עכלה' והחכמה תחי

ה למל� אדו� "ז מה ששלח משה רבע"עפי
' פי, "דר� המל� נל� לא נטה ימי� ושמאל"

ז שהיא חלקו של עשו ולא "שנעבור בעוה
� ימי� ש אור"נשי� מגמתינו לא לימי� כמ

        אמתאמתאמתאמתאמתאמתאמתאמתורת ורת ורת ורת ורת ורת ורת ורת תתתתתתתת
  יקרי� על הפרשהניני� פ

        

 והנה קמת תחת אבותיכ
 ,לב( 'תרבות אנשי חטאי וגו

  )יד
צבי הירש ר "ק מוה"פתח  הרה

פלא הוא  מה :ואמר מרימנוב
מה היה עוצ� הפלגת החטא 
של הבני גד ובני ראוב� במה 

עד , ששאלו נחלת� בעבר לירד�
שבעבורו חר� יחר� אות� 
הרעיא מהימנא על פניה� 
ויאמר לה� דברי קינטורי� 

� ולא נתקררה דעתו עד וחירופי
ששלח יד לשונו באבותיה� 

. לאמר קמת� תחת אבותיכ�
כי בכל , ואמר כי התירו� הוא

אמרו גדרות צא� נבנה דבריה� 
ואנחנו  נחל" חושי לפני ' וכו

אי� אנו ' בני ישראל עד אשר וגו
' א ירצה הרואי� אשר יאמרו 

כמו שהוא מחובת האד� לזכור 
שר בכל מעשיו א' תמיד ש� ה

  )עקדת יצחק, בארת המי( .יעשה
*  

ובאופ� אחר יש לבאר את 
טענת משה רבינו על פי מה 

שבדברי  בעל הטורישמדייק 
' ויאמר אליה משה וגומשה 

למלחמה ' א תחלצו לפני ה
שבדברי משה רבינו הוזכר  'וגו

והנה בדברי . 'פעמי� לפני ה' ז
בני גד ובני ראוב� לא נזכר 

וזה . 'אפילו פע� אחת לפני ה
נראה שהיה המחלוקת בי� 
משה רבינו לבני גד ובני ראוב� 

בני , מהי מטרת ישיבת האר�
גד ובני ראוב� סברו שעיקר 
מטרת ישיבת האר" היא 
 להנחיל לבני ישראל מקו

שישבו איש תחת , מגורי נוח

כל דבר עבירה  כל דבר אשר יבא באש
הבא מחמימות האש של היצר שבוערת 

דמה  באשתעבירו , באד� לעבור עבירה
והתחמ� בעבירה  בהתלהבותשחטא 

 ,צרי� לתק� על ידי שיזיע זיעה של מצוה
יתק� , ומה שעשה על ידי שגבר עליו יצרו

וכל אשר לא יבא , על ידי שיתגבר על יצרו
אבל א� ג� בשעת העבירה היה  באש

מלא חרטה ומרירות אלא שלא היה 
חו לעמוד נגד יצרו ולהתגבר על ובכ

היינו שיעסוק  תעבירו במי, תאוותיו
שעל ידי , בתורה שאי� מי� אלא תורה

ו ויסור שיעסוק בתורה תכופר חטאת
די  תעבירו במי עוד אפשר לפרש.  עונו

כי , א� יעבירו במי� על ידי דמעות עיניו
כנסת ( .תשובה מכא� ולהבא מועילה

  )""תורת מהרי, יחזקאל
  

ויסעו מאית וישב על פי החירת אשר על 
 'פני בעל צפו� ויחנו על פני בעל צפו� וגו

בטע�  פי החירותיש לפרש הכתוב  )ז ,לג(
צא דיבור מפיו כאילו הוא שהאד� מו

 וישב, משוחרר וב� חורי� מכל אחריות
א� אכ� , עליו להתבונ� בישוב הדעת

דעת ( .רשאי הוא לומר מה שהוא רוצה
  )משה

*  
היוצא  וכ� על החובה לשקול בפלס כל

הגדול היה אומר הגאו� , מפיו של האד�
ל דברי "זצ רבי שלמה זלמ� אויערבא�

רב חמרא וריחני  דאמר ):יומא עו( 'הגמ
 )י"רש,פקחי� פקחוני עשאוני פיקח( פקחי�
ל היי� משתמר ומשתבח "זצ הואוביאר 

בסתר במקו� ,, כאשר הוא מונח במרת�
, שקט ללא קול שהדיבור קשה ליי�

גמרא לאיד� גיסא על הבשמי� אמרו ב
חמרא  ):כריתות ו ( שהקול יפה לבשמי�

חי� מי שיודע מתי לדבר ומתי וריחני פק
  )ישורו�( .לשתוק הוא נקרא פיקח

  

 ,גפנו ואיש תחת תאנתו בהשקט ושלוה
קשו ממשה את אר� סיחו� ועוג יולכ� ב

� מקנה ויוכלו להרבות מפני שהיתה אר
בה נכסי� ולשבת בה במנוחה בלי 
דאגות פרנסה ומטע� זה לא הזכירו 

כי לדעת� לא היתה ', בדבריה� לפני ה
מטרת ישיבת אר� ישראל כדי שיוכלו 

ק "וללמוד את תוה' לעבוד בה את ה
אלא כדי שיהנו וישבעו , בישוב הדעת
ועל זה אמר לה משה . מטוב האר�

בוש יי בעיקר מטרת כהנכ טוע, רבינו
בוש האר" היא יעיקר מטרת כ, האר"

וללמוד את ' שתוכלו לעבוד בה את ה
 כמו שנאמר ,ק במנוחת הנפש"תורה

וית� לה� ארצות גוי�  )תהלי קה מד(
ועמל לאומי� יירשו בעבור ישמרו 

ולכ� חזר והדגיש , חוקיו ותורותיו ינצורו
למע� ' ה שבע פעמי� לפני ה"לה� מרע
עו שכל מטרת כבוש אר� יכירו ויד

שיוכלו לעבוד ' ישראל היא רק לפני ה
רבי  ד"הגאו� האדיר פוסה( .'בה את ה

    )טיב הפניני, א"שמואל הלוי וואזנר שליט
  

כל דבר אשר יבא באש ' ב וגוא� את הזה
וכל אשר לא יבא באש ' באש גו 'כו

  )כב ,לא( תעבירו במי
היינו  כל דבר אשר יבא באשהפירוש 

תעבירו בהר סיני  התורה שניתנה באש
חייבת להיות נלמדת ונעשית  באש

ק רבי צבי "הה( .בהתלהבות אש יוקדת
  )דבורנאהירש מנ

*  

בימינה ולא לשמאל שהיא עושר וכבוד 
 �בשמאלה כי א� לקיי� גזירת המל

לא "כ "והשיב לו אדו� א, י"בעבודת הש
�' שא� הי, "תעבור פ� בחרב אצא לקראת
ר לימי� או "כוונת� בתחילה לתועלת היצה

ש "כ שהיית עוסק לש"לשמאל ג� אח
�אבל א� אתה רוצה לעבור , הייתי מניח

איני מניח� ' ש בלי שו� פני"בגבולי מיד לש
הביא בש�  סידורו של שבתוב. ש"עיי

פ חשבתי דרכי כי בשעה "עה' הק אלשי�ה
דוד רוצה לקו� בחצות לילה להודות ' שהי

מקטרג לומר הלא דר� מלכי�  יצרו' והי' לה
שעות על היו� ולמה זה תצער ' לישו� בג

, תשכב עוד מעט וערבה שנת�, כ"עצמ� כ
מר לו הלא אני צרי� דוד משיבו לו' הי

לעמוד להנהיג המלוכה השלימה כי כבדה 
היא עלי ואני צרי� לזרז עצמי מפני אויבי� 

עומד לקח ' כ כשהי"ואח, או שארי דברי�
לי את שלו לעסוק בתורה ובשירות 

 חשבתי דרכיוזה שאמר , ותשבחות
כשרציתי לעמוד חשבתי לעשות ולעסוק 

כ "ואח, בדרכי� דרכי המל� כי רבי� ה�
כשעמדתי ואשיבה רגלי אל עדות� לעשות 

  .כ"מצוותי� ותורת� ע
ד העבודה "א ע"ל באופ"ל י"הנולדרכנו 
לבו בוער ' ה מיד בקומו בחצות הי"שדהמע

לו שו� ' ש ולא הי"כאש לעבודת הבורא ית
את בוראו ולכ� מלחמת היצר לקו� ולעבוד 

לגודל תשוקתו לבא בקשרי מלחמה 
' כ הי"ע, ולעמוד בניסיו� להתגבר על יצרו

מחשב שיקו� לעסוק בצרכיו הגשמיי� 
ובכ� לאחר שש� מחשבתו , ובעניני חולי�

בעניני� גשמיי� ועורר את עצמו במעט 
להימש� אחריה� או אז ק� כארי וחל� 
מתניו ללחו� נגד הייצר ולהתנתק 

מכל וכל ואשיבה רגלי אל מהגשמיות 
�בכל  )ד"ילקוט תהלי תת(וזה דאיתא , עדות

 �יו� הייתי מחשב למקו� פלוני אני הול
' ועי. ד"רגלי מוליכות אותי לביהמ' והי

והוי מחשב  )א"ב מ"אבות פ(במדרש שמואל 
 )ח"מטות תשס( . הפסד מצוה כנגד שכרה



 

 

 

 ג

 ג

  מתולדותיו
, ב"רס'ה בשנת נולד, ק"הרמ – קורדובירו משה רבינו

 אך, ידוע לא לידתו מקום. ספרד גירוש לאחר שנה שלושים
 העיר מן המשפחה שמוצא לשער ניתן, משפחתו שם לפי

  .מעט רק אנו ידוע חייו על גם. שבספרד קורדובה
 כ"ידוע כ אין כי אם, א"ק צפת תובב"בעיה וגר גדל רבינו
 ושלווה שקטה ההם בימים הייתה זו עיר. לשם הגיע מתי

 מצאו ובה, הסוד בתורת שעסקו למקובלים מרכז והיוותה
 של מרבן ינק בתורה ידיעותיו את. וחברו פרנסתם את

 הוא. ע"קארו בעל השו יוסף רבינו, בצפת אז שישב ישראל
 כדיין וכיהן בירב יעקב רבי ידי הגאון על לדיינות הוסמך
  . בעיר מומחה

 והחל הנסתר לתחום נמשך רבינו עשרים לגיל כשהגיע
 אלקבץ שלמה רבי המקובל המשורר אצל הקבלה בלימוד

 רבינו של נישואיו עם לגיסו הפך שגם, )'דידו לכה' מחבר(
 תורה סתרי להיכל הכניסו הוא ...לאחותו קורדוברו משה

 כלים בידיו מסר וכן, הזוהר ספר בלימוד לשקוד ועוררו
 שבת ערב מידי מתארגנים היו ימים באותם. רזיו להבנת

 בתורת לדרוש, חטאיהם על להתוודות יחדיו המקובלים כל
. המקובלים כל לב את שמשך הזוהר בספר ולעסוק הנסתר

 מאוד סמוך שכן לראשונה אז נדפס זה שספר, לציין יש
 בהדפסת עצום מפנה חל האחרונים תקופת לתחילת
 לתאוצה שגרם דבר, קודש ספרי בהדפסת והוחל, הספרים

  .התורה עולם את שהעשירו והדפסתם ספרים בהוצאת רבה
 לחוד והיה, ק"הרמ נתפרסם, לימים צעיר בהיותו, אז כבר

 דרשותיו את נשא שניהל בישיבה. הקבלה בתורת החנית
 רבי, ויטאל חיים רבינו בהם, רבים תלמידים והעמיד
 בעל( וידאש' ד אליהו ורבי )'בוכים קול' בעל( גלנטי אברהם

  .)'חכמה ראשית'
השמיע דרשות עריבות , ל"כנ עצמו ניהל ישיבהב רבינו

בהגיעו לגיל  .ברבים ואף כיהן כדיין מומחה בעיר
והוא נתלווה , משך אותו לבו לתחום הנסתר, העשרים
שהכניס אותו  -, ל"כנ שלמה אלקבץ' המקובל ר- למשורר

עורר אותו לשקוד על לימוד ספר , בהיכל סתרי תורה
בהיותו . הזוהר ודרכיו ומסר בידו מפתחות להבנת רזיו

' ביחד עם ר, יעקב בירב' צעיר לימים הוסמך על ידי ר
  . )ט"המבי( מ די טראני"קארו וריוסף 

צפת הייתה בימים ההם מרכז למקובלים ולרבנים העיר 
, אנשי צפת מצאו אז פרנסתם בהרוחה. שהיו נוטים לקבלה

הם שמו מבטחם ביוסף הנשיא . ובטחון ושלוה שררו בעיר
התארגנו , יוסף סגיס' ביוזמת ר. הדוכס מנאקסוס

ערב שבת והתקבצו יחד בכל , המקובלים לאגודה אחת
ולעסוק , לדרוש בתורת הנסתר, להתוודות על חטאיהם

בספר הזהר שנדפס אז לראשונה ומשך את לב כל 
י לצפת להרביץ "לפני בוא האר. המקובלים בחבלי קסם

ק מפורסם והוא "היה רמ, שם את שיטתו החדשה בקבלה
הוא יסד והחזיק בית מדרש . נודע כראש וראשון בקבלה
' ר, חיים ויטאל' בהם ר, רבים לקבלה והעמיד תלמידים

בעל ( אליהו די וידאש' ור, )בעל קול בוכים( אברהם גלאנטי

בבוא . אשר יצקו מים על ידו בתורת הנסתר, )ראשית חכמה
ושניהם העמיקו בחכמה , ק"י לצפת נתחבר אליו הרמ"האר

מהיום ההוא הייתה . והשפיעו זה לזה שפע רב, הנסתר
הגדול לתורת הסוד ובין ברית אהבה כרותה בין המורה 

האיר את , י בכמה פרטים"ק שהרחיב את שיטת האר"הרמ
ונתן להם באורים מתקבלים על , מושגיה באור בהיר

 רבי, הקדוש י"האר של רבינו הגעתו עם  .השכל האנושי
 בחיבורו. לרבו ק"הרמ הפך, לצפת אשכנזי לוריא יצחק

 מימי בידינו שנותרו מרשימות בחלק, "הגירושין ספר"

 אשר הנערים מכל, ומרורים בוז שבענו ועוד, לימים אנו צעירים כי"
 השעבוד ועל... ביתנו בכותלי תלויות העניות ורצועות... בדורינו
 המרץ במלוא והמשיך חלציו כגבר אזר, "בצווארנו התלויים והרחיים
 ורבותיו חבריו של מורה רק לא. למורה הפכוהו אשר כתביו במלאכת
 הראשון בספרו מדובר. הבאים הדורות חכמי כלל של אלא, םהגדולי

 שנת אב חודש בסוף הסתיימה כתיבתו שמלאכת, "רימונים פרדס"
  . בלבד שנה ושש עשרים בן כשהוא ח"ש'ה

 המקורות של גיבוש זהו - הקבלה לתורת מופת הינו זה חיבור
, חלקיו כל על 'הזוהר הק ספר וראשונה בראש, זה בנושא העוסקים

 אחרים קדומים רזים וקונטרסי הבהיר וספר היצירה ספר, היסוד בוריח
 אדיר זהו מפעל ...האחרונות המאות בשלוש המקובלים שיצרו

 והמצוי הכתוב כל את לקלוט רק לא שהשכיל אחד לאדם בדוגמתו
 הנושאים בילבול כל עם להתמודד גם אלא, האדירה הכמות למרות

 ק"הרמ הצליח רבינו אלה כל את. בהם ששלטו הדעות ניגודי ואף
 ושנים בשלושים. אחד בכרך ומקיפה ברורה בצורה לאחד ולגבש

מופלא ושכל  באופן נערכו )היצירה בספר החכמה נתיבות ב"ל כמניין( שערים
. ושימושיהן הסתעפויותיהן כל על הקבלה של היסוד תורות כל רב

 של בלום אוצר והוא" פרדס"ה קיצור' חיבה בדרך מכונה זה ספר
 ענק נכס מהווה כבר, וככזה, הקודמות המאות כל של ודעות מקורות

, בו שמובאים הרבים המקורות מלבד .בו המעיינים לכל ערך ורב
 כה בבהירות בספר ק"הרמ מביא אותה הקבלה תורת שיטתו של

 שניסו הדורות חכמי כל של לתפילותיהם מענה בעצם היתה, נפלאה
 הזוהר ספר להבנת כמותו מאין חשוב זה פירוש. זה סתום עולם להכיר
 בשנים שמאות לכך הביאה הגדולה שכמותו אלא, במילה מילה כמעט
 הדפסת בירושלים החלה האחרונה בעת ורק בו נגעו לא פשוט

 חלק בו שגם" קומה שעור" הספר נמצא הנוספים כתביו בין .הפירוש
 ומרת", בקבלה באורים –" רבתי אילימה ספר. "הזוהר לספר מהפירוש

 - "נערם אור", ההנהגה מידות ג"י על המיוסד מוסר ספר –" דבורה
 תפילה סידור -"למשה תפילה", הקבלה לימוד במעלת העוסק קונטרס

  .הקבלה חכמת לפי התפילה כוונות באור עם
  הסתלקותו

 קורדובירו משה רבינו. בעיר כבד אבל שרר ל"ש'ה  שנת תמוז ג"בכ
 בן והוא במרומים מחצבתה קורלמ והטהורה הזכה נשמתו את החזיר

 שלמה ק רבי"הגה, גיסו: רבותיו הלכו ארונו אחרי. בלבד שנים ח"מ
 רבו עמו, הקבלה היכל אל קודם שנים ושמונה עשרים שהכניסו אלקבץ
 ם"הרמב ק רבינו"אחרי הגה הספרדים הפוסקים גדול, הקשיש

 דשבהספ ,קארו יוסף ק רבינו"הגה – ישראל לכל נתפשטו שהוראותיו
 איש לו התהלך המלווים קהל בין". התורה ארון נגנז כאן: "ואמר בכה
ליהנות  והספיק קודם מועט חודשים מספר לצפת שהגיע שלושים כבן

 של מתורתו זה קצר זמן בפרק וללמוד לעומקה של תורת הסוד
התלמיד  ,הקדוש י"האר – לוריא יצחק ק רבי"הגה הוא הלא, הנפטר

ומקומם , המסתורין שבצפת-ול במקדשאשר ירש את מקום רבו הגד
התלמיד  'ואחריו לא קם כמוהו; הסוד אשר היו לפניו-של כל בעלי

הוא שינה  -פחות משנתיים  - ובשארית ימיו , הפך מורה האמונה לעם
עד שלא היה לה עם אחותה , ועיצב את פני הקבלה כתורה חדשה

תוף אלא שי, ק"הרמ רבינו קבלת רבו, הקבלה המסורתית, הבכירה
העלוה  'הק בתורתו שגוריו - פיו - הצליח ברוח 'הק י"האר. השם בלבד

הוא שיחרר את הקבלה מכל . לברוא עולם חדש - אחריו בכתובים 
בה הייתה חבויה מדורות , הוא הוציא אותה מפינת סתרה; כבלי העבר

, והעלה והושיבה במקהלות על כס השלטון הרוחני באומה, עולם
במשך , כמעט שלטון יחיד, הרוח והחייםשממנו שלטה בכל תחומי 

   ...הבאות-המאות
 רבו מיטת אחרי לכתו בעת אחרים ראו שלא מה ראה אף שבעיניו

 על. ק"י הקדוש העיד כי שני עמודי אש ליוו את מיטתו של הרמ"האר
 כי הוסיף ועוד!" הבלימה בעולם אמת ותורתו אמת משה: "אמר תורתו

 .הקדמוני נחש של בעטיו נסתלק אאל טעם בחייו שום עבירה וחטא לא

 בה הדרך על מעניינים פרטים נודעים, ק"הרמ
 היו יחדיו. תלמידיו עם אלקבץ שלמה רבי התנהג
 מתגרשים", ובלשונו, בשדה לטיולים יוצאים
 על ובייחוד, צדיקים קברי על ומתפללים" השדה

 יוחאי בר שמעון רבינו של התנא האלוקי קבריהם
 הקבלה חידושי על הוא כותב עוד. בנו אלעזר ורבי

 שניסיתי מה" :ק"אלה וזל בטיולים להם נתחדשוש
 שהיינו, הגירושים בעניין וזולתי )ק"רבינו הרמ( אני

 שלמה ר"כמהר האלוקי עם השדה מתגרשים
 פתאום התורה בפסוקי לעסוק י"נר הלוי אלקבץ

 שאי דברים, מתחדשים הדברים והיו, עיון בלי
 ניסה או שראה מי אלא זה עניין להאמין אפשר
 לוריא יצחק רבינו בבוא ".רבות פעמים העניין
 של ורבם מורם, הקדוש י"האר הוא הלא, אשכנזי

, השלום עליו רבנו משה ניצוץ, המקובלים כל
 כשהם הנסתר בחכמת והעמיקו יחד השניים חברו

   ועוד 'אור יקר'בעל  ע"זי -ק"הרמ -משה קורדובירו ק רבי"הגה
  )ל"ש'ה( תמוז ג"כיומא דהילולא 

 

 מפי מסופר מעשה מופלא זה חיבור על .חייו ימי
 מנחם שרבי כך על, אותה תקופה מחכמי אחד

 רב כסף לתת היה מוכן, מפאנו ע"עזריה הרמ
 ,ק"הרמ של פטירתו לאחר ק"הרמ לאשת רבינו

 באפשרותו שיהיה כדי החיבור של השאלתו תמורת
 זהובים אלף הזיל" :באיגרת מובא וכך. להעתיקו
 שהשאילה זה בעד ק"הרמ לאלמנת מכיסו אדומים

, הזוהר על פרוש, ה"ע הרב שחיבר" יקר אור" ספר
 הוגד צפת ופה" ...והנייר הסופרים הוצאות מלבד

 להאלמנה ששלח אדומים האלף שמלבד, לי
 קארו י"להרר זהובים עשרים עוד שלח, יתהרבנ

 ועשרה אלקבץ שלמה ר"למוהר אדומים ועשרים
 בעדו ימליצו למען, אלשיך ם"למהר אדומים

 ק"מציין הגה לזה בנוסף". האלמנה נגד והעתקתו
 שנערך משטר העתק שראה אזולאי דוד חיים רבי

 בעניין ק"הרמ אלמנת מ עם"שד'ה  בשנת בצפת
 גדליה רבי, הבן להסכמת מוכנה היא ולפיו זה

 המזומנים רוב במקום ספרים לקבל, קורדוברו
 בספרית שראה א"החיד מעיד רבינו בנוסף .שהציע
 שהותקן הספר של עצמו העתק שבאיטליה מודינה
, כרכים עשר ששה כולל והוא המשלם בשביל
 !הצדדים משני כתובים פוליו דפי 5634 ובהם

 כאומרו נובדרכו של רבי שניקוו הקשיים למרות

 זה מרעיפים
 שפע זה על
 בזמן עוד .רב

שעסק רבינו 
 ק"הרמ

  בכתיבת
 כבר, ס"הפרד
 במלאכת החל

 ענק חיבור
 ללשכ, אחר

 מקיף פירוש
 הזוהר לספר

 חלקיו כל על
 בשם ונקרא

 על". יקר אור"
 גדול חיבור

 זה מימדים
 על ישב

 רוב המדוכה
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  )ו"שצ( מכלל יופי ועוד-צפנת פענח -ר משה לואנ�"ל ש� טוב מווירמייזא ברבי אליהו בע

  )ט"תקכ( שני המאורות -ר דוד"רבי צבי הירש מקאמינקא ב
 �"מרכבת המשנה על רמב –ר משה "ד זאמישטי� ולבוב ב"רבי שלמה מחלמא אב

  )א"תקמ(
  )ח"תרפ( העילוי ממייציט –ר יוס� "רבי שלמה פאליטשק ב

  )א"תשכ( ר יחיאל מנדבורנא אראד חיפה"ב לייפער רבי לוי יצחק
  )ב"תקנ( ד"ר מאיר הלוי מקארלי� הי"ש רבי שלמה ב"נעקה  –

  )א"שע( חכמת מנוח –' ר שמרי"רבי מנוח הענדל ב
  )ג"תרל( מלובלי�' ד זעליחוב ותלמיד החוזה הק"רבי שמעו� אשכנזי אב

  )ג"תרל( ר מנח� מענדל"רבי דוד מקאצק ב
  )ז"תרצ( ר אליעזר דוד"מראדושי� ב רבי ישראל יוס�

  )ב"תש( 'חידושי רבי נחמי –לייב ' א רבי יהודה ארי"אלטר ב� השפ' רבי נחמי
  )ז"תשכ( ר יהושע העשיל"רבי אברה� אייכנשטיי� מחודורוב ב

  )ז"תש( ר יהודה צבי מסטרטי�"רבי יצחק אייזיק ב
  )ל"ש' ה( ק"ר יעקב קורדובירו הרמ"משה ב נורבי –

  )ט"תק( י ועוד"ת כנס"שו -ד אלטינא"ר אברה� אב"אל קאצנלבויגע� ברבי יחזק

רבי אברה�  )ט"תר( ר פנחס מאוסטראה"רבי יעקב יוס� השני ב )ג"תקע( סק'ל מוולצ"ר שלו� סג"לייב ב' רבי יהודה ארי
ר אפרי� "ב רבי אליעזר שלמה טויב מוולמי� )ו"תרנ( נ מהוסאקוב ובני יששכר"מ מרימנוב ר"רמ' גאלר מקריפטש תל

   )ט"תרס( ר שמואל העליר מצפת"רבי אברה� יצחק ב )ט"תרס( מקאזמיר
  )ג"תרל( ר מנח� מנדל מקוצק"רבי דוד ב

 ר יצחק אייזיק"ד סערענטש ב"רבי עמר� ישי ביליטצער אב )ה"תרמ( ר גדליה מליני�"רבי יצחק יואל מקונטקוזבה ב –
  )ט"תרמ( ר אפרי� מקאזמיר"ב רבי ירחמיאל צבי טויב משעננא האמרי צבי )ט"תרמ(

 -מ בוילנא"רבי משה שלמה מ )א"תקצ( מלובלי�' החוזה הק' הלוי תל ר שמואל"אור לשמי� ב' רבי מאיר מאפטא ב–
  )ג"תרנ( ר דוד מפלאצק"ד קוטנא ב"רבי ישראל יהושע טרונק אב )ו"תקמ( 'א הק"תלמיד הגר

  )""תר( מעשי למל�' � בעמוויצ זילבערשטיי� ר דוד יהודה לייב"ב' רבי ישעי
ר משה "ב' רבי אהר� ברכי )ב"תר( �"על רמב שלו� ירושלי�' ד ניקלשבורג ב"אב טריביטש ר זליג"רבי נחו� ב –

רבי נחמ�  )ו"תרט( קב ח� –ש ממאקרוב "ק מקאצק ור"רבי נח ממאקרוב תלמיד הרה )ט"שצ( מעבר יבוק' ממודינא ב
 ר זאב וול� מסטריקוב"רבי יחיאל מיכל מפרושני� ב )ו"תרכ( יי מיאמפול"ר ישראל מטשוה� נכד ר"מסקאליט ב

ר אברה� "ד לבוב ב"לייב ברודא אב' רבי ארי )ו"תרפ( הכתב סופר' תל –ר ראוב� "רבי יצחק יהודה שטר� ב )ח"תרל(
  )ג"תצ( ד לבוב"ר משה פנחס חרי� אב"ד יאברוב ב"רבי צבי הירש אב )ח"תרפ( ת מצפה אריה"שו' יוס� מהוראדנא ב

ר ברו� "ב מזימיגראד רבי סיני הלברשטא� )ו"תשמ( ברוקלי� -ר חנו� העני� דוב טייטלבוי�  מקירלהאזא"רבי יואל ב
  )א"תש( מגורלי�

ר יוס� משה "רבי יצחק חרי� מסאמבור ב )ר'ב( ה"היו� לידתו ופטירתו של יוס� הצדיק ב� יעקב אבינו ורחל אמנו ע –
חת� רבי צבי  –ר יצחק אייזיק מקאליב "רבי משה חיי� טויב מראזלא ב )ג"תקע( ת זרע יצחק"שו –מדארגאטשי� 

   )א"תקצ( מזידיטשויב
ר "הראשו� לציו� חכ� באשי רבי יעקב שאול אלישר ב )ז"תרל( ר צבי אלעזר"ד קארטשי� ב"רבי שמואל אהר� רובי� אב

  )ט"תשל( 'זר מיכל דוד רוזובסקי מראשי ישיבת פוניב"רבי שמואל ב )ו"תרס( אלעזר ירוח�
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  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  
   "בי� המצרי"כיצד נעביר לילדינו ההרגשי של : בנושא

  - א –
  

חו� מחלק ההלכה שאנו בחדר , ימי� אלו בי� המצרי� .ש
, הנני מרגיש שחסר משהו בנשמה של ימי� אלו, די�מלמ

אבל , בגיטי� ומדרש איכה' נכו� שמתאבלי� ולומדי� הגמ
פרקי "היות ובמדור הנפלא . כל זמ� יש לה המיוחדות שבה

�הא� , נידונו בו הרבה מהזמני� המיוחדי� כגו� אלו, "חינו
  .יש ג� באמתחתכ� להוסי� על ימי בי� המצרי�

, כאבו יותר, ורות שעברו הרגישו יותראמת ויציב בד .ת
אחד הרבני� , האבילות היתה נראית על פניה� ממש

ענה , שנשאל בדיוק מה מותר ואסור בתשעת הימי�
ל בימי השבעה הא� מותר "מעול� לא נשאל מאבל ר

לצערנו הכל . מי שמרגיש אבילות אי� לו שאלות, להתרח�
� בראש מתכנני� בימי� אלו היכ� לב, כמו סמלי� לות בבי
כ חובתינו "ואשר ע, בתו� עמי אנכי יושב - ק"הזמני� ודו

להסביר לה� מדורות שעברו על יהודי� שדמעות זלגו 
, שלה�' תיקו� חצות'נספר לה� על . מעיניה� בימי� אלו

ומה נעשה , וחזקה דברי� היוצאי� מהלב נכנסי� ללב
: .)סוכה נב( איתא בגמרא. וליבנו נהפ� לאב� ולא מרגיש

 יש שמות שבעה לוי ב� יהושע' ר ואיתימא עוירא' ר שדר"
 יצר כי }כא-ח בראשית{ שנאמר רע קראו ה''הקב ר''ליצה לו
-י דברי{ שנאמר ערל קראו משה מנעוריו רע האד� לב
 שנאמר טמא קראו דוד לבבכ� ערלת את ומלת� }טז
} טמא דאיכא מכלל אלהי� לי ברא טהור לב }יב-נא תהילי

 שנא� רעב א� }כא-כה משלי{ שנאמר שונא קראו שלמה
 חותה אתה גחלי� כי מי� השקהו צמא וא� לח� האכילהו

 ישלימנו אלא ל� ישל� תקרי אל ל� ישל�' וה ראשו על
� סולו סולו }יד-נז ישעיה{ שנאמר מכשול קראו ישעיה ל
 אב� קראו יחזקאל עמי מדר� מכשול הרימו דר� פנו

 מבשרכ� האב� לב את והסירותי }כו-לו יחזקאל{ שנאמר
רואי� שכל האטימות . כ"ע". 'בשר כו לב לכ� ונתתי

וחוסר ההרגשי� זה מהיצר הרע ועלינו לכבוש האויב 
י סיפורי� מדורות "נעורר אות� ע, ובפרט כשהילדי� רכי�

  . ועדיי� יש בינינו אלו שמתאבלי� באמת ובתמי�. שעברו
באחת  זכורני כי: ל סיפר פע�"זצ רבי שבתי יודלבי"הגאו� 

, מאה שערי�'ישבנו באחד מבתי הכנסת שב, השני� '
ודמעות רותחות , קוננו את הקינות, קראנו את מגילת איכה

ובפתח עמדה , והנה לפתע נפתחה הדלת. ניגרו מעינינו
יהודי� הרחוקי� מכל עני� אשר ריח , קבוצה של תיירי�

  ..כרחוק מזרח ממערב -יהדות נוד� ממנו
ס "מה כאשר מצאו בביהכנאות� תיירי� הוכו בתדה 

קבוצה גדולה של יהודי� חרדי� היושבי� לאור הנרות 
ואני הסברתי , הקשו, מה לכ� כי תבכו... וממררי� בבכי

, נחרב בית מקדשינו -לה� כי ביו� זה לפני אלפי שני�
והוספתי כי על אותו החורב� מתאבלי� היהודי� בכל 

        פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�

        הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� 
        מחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכי

� אול� נקל הי, מקומות מושבותיה� זה אלפי שני� ה להבחי
ה� הוסיפו , כי אפילו ניצו� קלוש של הבנה לא ניצת בעיניה�

ואינ� מעכלי� התופעה המוזרה בה , לבהות בי בתדהמה
  ...פגשו לראשונה בחייה�

פנה אלי , אזר אחד מה� אומ� -רגע של מבוכהלאחר 
' בית המקדש'מה זה בדיוק , אמור לי כבוד הרב: ושאלני

ביר כי בית המקדש היה ואני מיהרתי להס? אותו הזכרת
היכל ... היכל התפילה הגדול והיפה ביותר בעול�' טמפל'ה

, וזו הסיבה לאבלנו, עלה באש ביו� זה לפני שני� -זה
ה�  -'טמפל'... התחילו ה� להבי� משהו -כעת. סיכמתי
וכאשר נשר� , שריפה הינה ללא ספק דבר מצער, מכירי�

זהו אירוע מצער  ברור כי, הטמפל הגדול והיפה ביותר בעול�
  ...למדי
שא� סברתי כי הבנת� נבעה מהכרה בסיסית בער� אלא 

והשאלה הבאה , הרי שטעיתי בהחלט -"בית המקדש"של 
שכ� מיד ... שה� שאלוני העמידה אותי על טעותי במהרה

פנה אלי אחד מחברי קבוצת� ושאל , לאחר שסיימתי דבריי
ל המפואר ההיכ, הזה' טמפל'הא� ה, רבי: ברצינות גמורה

נדו  -משהשבתי בשלילה? היה מבוטח בחברת ביטוח, הזה
להפסיד היכל ... התיירי� בראש� והבינו את הכאב והאובד�

כה גדול ומפואר אשר עלה בלהבות אש השמימה מבלי 
ז בלי ספק הפסד בל "הרי -שיהיה מבוטח בביטוח מינימלי

  ... הפסד שאי� לו תקנה, יתואר
" הפטיר  -!"את בית המקדש כדאי שתבטחו, הבאהבפע

ו , אחד מחברי הקבוצה פנה ויצא מבית הכנסת כשחברי
  . כ"ע... נעבע�... בעקבותיו

 יקרי� כולכ� מביטי� ברחמנות על היהודי� האלו ילדי
ק זה חברת ביטוח "שסוברי� לדעת� שבעיית חסרו� ביהמ

הא� , וא� היה ביטוח הכל היה מסודר על הצד הטוב ביותר
מרגישי� , הא� כואב לנו באמת? � בזעיר אנפי�אי� אנו כמוה

, חשבנו פע� מה איבדנו בחורב� בית המקדש.. שחסר לנו
עיינו במחזור של יו� כיפור בסו� סדר העבודה כיצד 

להתבונ�  דאיכ, משתפ� הפייט� מה שאיבדנו ומה שחיסרנו
אזי ע� קצת רגש אפשרי  -בימי� אלו שנזכרי� ונעשי�

עצה טובה לא ( !לרגשי לב מעוררי�ביותר לעורר התלמידי� 
  :)רק לילדי

י "הפייט� מעורר ש� בדברי� מעוררי� וזועק מה איבדנו ע 
תנסו ותראו ? רגש מני�, א� לא נכי� אות�. ק"חורב� ביהמ

מותר לנו להיות לא שגרתיי� בשביל , ד זה פועל"שבס
חו� מלתאר וללמד על הצרות שסבלו , לעורר לב�

� "ולפי, תאר בפניה� מה נאבד לנונכו� מאוד ל, מהחורב� ז נבי
  !כי החורב� אינו רק בני� שנחסר ממנו ביטוח

 'ה הק"שלאפשרי להזכיר דברי המגיד המובא בכ "כמו
  :ק"וזל )'מסכת שבועות אות ה(
 קול, ו"נר החסיד בפי המדבר קול את ונשמע בוראנו זיכנו" 

. �מביני ולא שומעי� היו השכני� וכל, אותיות בחיתו� גדול
 היה ולא, פנינו על ונפלנו, וחזק הול� והקול רב הנעימות והיה
 והדיבור. המורא מרוב לראות ופניו עיניו לישא באיש רוח

, הזה בעול� אשריכ�...ואמר והתחיל, עמנו מדבר ההוא
 לעטרני נפשכ� על שמת� אשר, הבא בעול� אשריכ�

  , הזה בלילה
 ואני, לי מנח� ואי� ראשי עטרת נפלה שני� כמה זה אשר

 אחד משערי� היית� ואילו...אשפתות חובקת בעפר מושלכת
, בו שרויה אני אשר מהצער רבבות רבי ורוב אלפי� אלפי מאל�

 כי בזוכרכ�, בפיכ� שחוק ולא, בלבכ� שמחה נכנסת היתה לא
   .כ"ע. "בעפר מושלכת אני בסיבתכ�

א פעמי� רבות "שליט ני"'ר מויז"ק אדמו"כבפומיה של מרגלא 
  , שנה להזכיר זאתב

' הזמ� להזכיר לילדי� ולנסות להסביר לה� השכינה הקועכשיו 
, אומרת שצערה גדול יותר מהצער הכי גדול שיש בעול�

ולכ� , בצער עשרות אלפי� פעמי� יותר בחוזקה' דשכינה הק
�כי א� לא , לעורר לחשוב בזה להתעסק: ימי� אלו ביותר צרי

  ...נדבר ולא נעורר לא יידעו
ז'רבי ברו� ממעזק "שלהרהרי מספ ח שחיבר "א הגיע ת"זיע יבו

נאנח ואמר , ספר של� על סדר קדשי� וביקש הסכמה לספרו
  :לו
והנני נזכר , "איזהו מקומ� של זבחי�"כשאנחנו אומרי� בבוקר  

ק חרב ואי� לנו לא כה� "היכ� כיו� מקומ� של זבחי� ביהמ
מעי , ולא קרבנות, בעבודתו ולא לוי בדוכנו ולא ישראל במעמדו

עד שאיני יכול להמשי� ואתה חיבור , מתהפכי� בקרבי מהצער
אי� נית� ללמוד קדשי� בלי רגשי לב בלי כאב ? של� חיברת

יש מלמדי� שכל השנה בלמד� ? היתכ�, ובלי התבוננות
לתלמידי� דברי� של קדשי� מזכירי� לילדי� שוב ושוב כי 

, "רי� שפתינוונשלמה פ"ר חרב בית המקדש וזה רק "בעוה
עלינו מוטל חוב קדוש לעורר� אבל צרי� זה להיות דברי� 

  .היוצאי� מהלב נכנסי� ללב
ק מר� "כמש מזכרוני עת זכיתי להיות בשולח� הטהור של לא 

, בשנותיו האחרונות - א"מ מלעלוב זיע"ט מוהרמ"ר הקוה"אדמו
" כל מקדש"ובשארית כוחותיו זימר ...שהיה כידוע משותק

החל בוכה כב� המתחטא לפני , "� בבני� של�שמח"ובקטע 
  : אביו שבשמי� ואמר

וכידוע היה צרי� ( גארנישט -ע אני לא צרי� בשבילי כלו�"רבוש
א� הוא זעק שהוא אינו  )ש עקב השיתוק הנורא שבו"מאוד לרפו

ת דירה בשביל� "אלא אני מבקש בשביל� השי, צרי� למאומה
' רבינו הקי� לפתע בתו� הדבר, לכול� יש דירה, אבי שבשמי�

לפני שאמר שמח� בבני� של� ושאלו הא� יש ל� ' פנה לחת� א
ו , ה"דירה ועוד כאלו שאלות והחת� השיב בחיוב ב התייפח רבינ

  : בבכי ואמר
ע כבר קרוב "ה יש לו דירה ול� רבוש"לנו חת� טרי וכבר בהנה 

ממה שזכיתי לחזות בצל הקודש . כ"ע. לאלפיי� שנה אי� דירה
היו חודרי� עמקי לבבות בנפש פנימה וייחרט בלבי  והדברי�

   ..לעד
ועלינו חוב קדוש להעביר זאת לדורות . עי� ראתה זאתאשרי 
  .הבאי�

מחנ� כשמספר דברי� מעי� אלו לילדיו היקרי� \אבאכל 
מעומק הלב אזי דיבורי� אלו יכולי� להצית בה� אש להבה 

  , ק"וגעגועי� לבני� ביהמ
ות� לחכ� ... ל"טובי� מה אנו מרגישי� ודה חיישני� "בלילדינו 

  .ויחכ� עוד
והסירותי לב האב� ומהרה יחזרו לפעול "שיתקיי� בנו ר "יה

וימי� אלו יתהפכו לששו� ולשמחה לפי שכל , ההרגשי�
באש ' כי אתה ה, המתאבל על ירושלי� זוכה ורואה בנחמתה

 .הצתה ובאש עתיד לבנותה במהרה בימינו אמ�

        מזל טוב מקרב לבמזל טוב מקרב לבמזל טוב מקרב לבמזל טוב מקרב לברכת רכת רכת רכת בבבב
איש , לבר� להוד מעלת ידידינו הדגול והנעלההננו 

ימי כממש, ש וחסידות בו משולבות"תורה יר ,האשכולות
העסק� הנמר� אשר לא ישבות יו� ולילה למע�  ,קו�
אהוב , שלוחא דרבנ�, ע� ישני עפר אמתשל חסד עשות 

  ו"הי אהר� יקטראהר� יקטראהר� יקטראהר� יקטר' ח ר"הרה, לשמי� ולבריות
  .צ"טומעשמחת הולדת הבת בשלרגל 

ח ולגדלה לתורה "ה לנחת ממנה ומיוצכת שיז"השייעזור 
  .ט"ת לחופה ומעשי"ולבע

 

        מזל טוב נאמנהמזל טוב נאמנהמזל טוב נאמנהמזל טוב נאמנהברכת ברכת ברכת ברכת 
נשגר בזה כוס של ברכה לכבוד , אהבה ושמחהברגשי 
ראש , עומד תמיד לימינינוה האי גברא יקיראידידינו 

ש וחסידות אצלו "תורה יר ,וראשו� לכל דבר שבקדושה
בור עוסק בצרכי צי, הנעי� הליכות ורב תבונ ,וכהרכ

  ה"ה, , באמונה
 פרוימובי�פרוימובי�פרוימובי�פרוימובי�    ישראל משהישראל משהישראל משהישראל משה 'ר הנדיב הנכבד ח"הרה

  ירושלי� -א"שליט
תהלתו בקהל , כלי מחזיק ברכה, היקר והחשובולבנו 

  נחמד ונעי�, חסידי�
  ירושלי� -ו"הי חיי� אשרחיי� אשרחיי� אשרחיי� אשר 'ח ר"נהה

  כמרהב� היקר יניק וחכי�  -שמחת הכנס הנכדלרגל 
  .צ"לעול התורה ומצוות בשעטומ ו"ני אברה� ברו�אברה� ברו�אברה� ברו�אברה� ברו�

שיזכו לרוב נחת דקדושה ממנו ומכל  אחת היאוהברכה 
ח מתו� הרחבת הדעת וכל טוב כל הימי� מתו� "יוצ

  .תמיד אמ� ושובע שמחות, א ונהורא מעליאבריות גופ

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתנודב נודב נודב נודב 
   על� חמודות, הילד הז� והטהור

ב�  ל"ז )לייבוש -לייבי( יהודה לייביהודה לייביהודה לייביהודה לייב
    קלעצקיקלעצקיקלעצקיקלעצקי    נחמ�נחמ�נחמ�נחמ�' ח ר"הרה

  .א"שיבדלט
  .ה. ב. צ. נ. ת

        רוממו�רוממו�רוממו�רוממו�דידי� דידי� דידי� דידי� יייי
, ט לידידי וריעי היקר לי מאוד"ברכת מז �לברהנני 

עסק� ובעל חסד , נ"בלו עומד תמיד לסמכני ולעזרני
  לכלל ולפרט במסירות שאי� דומה לה

  ו"י אהר� יקטראהר� יקטראהר� יקטראהר� יקטרהרב 
   .בשעה טובה ומוצלחת שמחת הולדת הבתלרגל 

        שיע בלוישיע בלוישיע בלוישיע בלוי - ושמח בשמחת� מעומק לבימבר� 
 

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
, המלמדני אורחות חיי�, מורי ורבילכבוד 

מ "מתלמידי מר� מוהרמ, המקובל הדגול
  ה"ה, א"מלעלוב זיע

  א"שליט ניסי� פר�ניסי� פר�ניסי� פר�ניסי� פר�הצדיק רבי הרב 
  ט"שמחת הולדת הנכד במזלרגל 

כ הרב להעמיד תלמידי� "שיזכה מע ר"יה
אור� ימי� ושנות חיי� , ש"לתפארה מתו� רפו

  ב� חוה לאהב� חוה לאהב� חוה לאהב� חוה לאהיהושע יהושע יהושע יהושע תלמידו  .א"צ בב"בביאגו

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
המשפיע , האי גברא רבאלכבוד 

  המפורס�
  א"שליט אלימל� בידרמ�אלימל� בידרמ�אלימל� בידרמ�אלימל� בידרמ�צ רבי "הגה

לבתו  "התנאי�"שמחת לרגל 
  צ"בשעטומ

   מריחוק מקו� וקירוב לבמבר� 
  פלעטבוש -גוטגוטגוטגוט' ' ' ' אליאליאליאלי

 

        טובטובטובטובזל זל זל זל ממממ
, החשוב ממתפללי בית מדרשינולידידינו 

 ק"רביה ט"ר הקוה"מר� אדמו ק"כ נכד
  א"זיע מלעלוב מ"מוהרמ

מנח� מנדל הורונציק מנח� מנדל הורונציק מנח� מנדל הורונציק מנח� מנדל הורונציק     רבי צ"הרה
דת הנכדה א לרגל שמחת הול"שליט

  .ט"במז
 

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוברכת רכת רכת רכת בבבב
  א"דבוק לרבינו שליט, ש"אנ אברכי 'בהחשוב והיקר מחלידידינו 

  ו "הי שמחה בומלשפינערשמחה בומלשפינערשמחה בומלשפינערשמחה בומלשפינער' ח ר"הרה
   ו"ני דודדודדודדוד נקרא שמו בישראלה לבנו "הברית"לרגל שמחת 

  .ב"בבית מדרשינו בארה
        טובטובטובטובמזל מזל מזל מזל  

  ' ח ר"להרה
 אברה� יצחק משיאברה� יצחק משיאברה� יצחק משיאברה� יצחק משי

  א "שליט
שמחת הולדת לרגל 

הנכד והכנסתו 
  .ה"בבשאאע

 


