
  

  
 http://www.hakotel.org.il - למשפחת נבנצל ולישיבת הכותל, ירושלים  - כל הזכויות שמורות © 

1

  בס"ד

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א
  ב"עתשנשא  לפרשת

  "דמוקרין נשיהון בקושטא ין יהודאיןואנא אוקיר יתיכי כהלכות גובר"
  

  שכינה ביניהן -איש ואשה, זכו 
. מצוה סוטהההשקאת מַצוה בפרשתנו על התורה 

 : א')שיש בה , בשני עניניםחריגה מאדמצוה  היא זו
על  הקדושיםשמותיו את  תוה למחוהקב"ה מצַ מה שב

דנותן, הבטחה שהקב"ה בב') , המים ה נס עשי שתמי
 נסיםהרבה היו  .אם האשה טהורה או טמאההלברר 

משה עושה הרבה נסים, אבל גם , ושנעשו מאז ומעולם
ד לדורותהבטחה   חריגדבר ו הז - נס ההיי שתמי

  .1מאד
 -צד אחד מ :נראה משתי פניםזו נובעת כת חריגּו

 אשהאחרי שה .להאשה לבעלהתיר התורה רוצה 
, (רש"י במדבר ה, לא) היא אסורה לבעלה ,נחשדה ונסתרה

בשביל לעשות  . לכן,והתורה רוצה לעשות שלום בית
את שמו  תוה למחו, הקב"ה מצַ תואיש לאשהשלום בין 
זה גם כדי  ,אבל מצד שני .(משנה סוטה ז, א) על המים

י אם איים על הסוטה, שלא תשתה אם היא טמאה, כל
הכל בגלל קדושת  .יקרה לה אסון נורא - היא תשתה 

כמה חשוב לקב"ה לשמור על קדושת  .איןוהניש
ישראל מלחטוא, ומצד שני נשות הנישואין, למנוע 

התורה מאד  .שוא נוע מלגרש אשה בגלל חשדלמ
ומות מקפידה, ועושה כאן נס, מה שלא עושה במק

שמירה  -כדי להשיג את שתי המטרות האלו רים, אח
על קדושת חיי הנישואין, ועשיית שלום בין אשה 

  .לבעלה
דבר ש אפשרעל המים, הקדוש השם בענין מחיקת 

 .ם ה'ג"כ ׁשֵ מהוים מפני שאיש ואשה גם  זה נעשה
(סוטה יז, " שכינה ביניהן - איש ואשה, זכו " ,חז"ל אמרו

יו"ד  ,ביניהן נוֹ ּכְ ִׁש וְ  ,שמו את[הקב"ה] ק לַ שהרי חָ , "א)
וביחד הם יוצרים את , (רש"י שם)" "י באשהוהֵ  ,באיש

אם יש להם בן ובת, ש ,ספרים מובא עודבו .ּה-השם יָ 
עי' ( נקבה] - זכר, ה'  -[ו'  י' ה' ו' ה' -זהו כבר ֵׁשם שלם 

 ,שנכתבלכן מוחקים את השם  .ד רע"א)"ל דף ח"גזוהר 
םכדי להציל את השם  י כל אדם " ,חז"ל אמרו .שבחי

שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא  -שאין לו אשה 
 .ויל צריך להיות נשאכי אדם מישר .(יבמות סב, ב)" טובה

 .קים, להיות נשוישלמות צלם אלושלמות האדם,  היזו
הוא חז"ל שעליו אומרים  ,מי שלא עוסק בפריה ורביה

ה' , ממעט את שם (שם סג, ב) כאילו ממעט את הדמות
כי אין הבדל  .(שם) שופך דמיםהוא בעולם, וכאילו 

או מונע  ,אם אדם הורג אנשים שחיים כברגדול 
אנשים ממונע  ,מי שלא מתחתן .להוולדאנשים מ

(ישעיהו מה,  "ָלֶׁשֶבת ְיָצָרּה ,א ֹתהּו ְבָרָאּה"והרי להוולד, 

לכן צריך  .מיושבכדי שיהיה ה' ברא את העולם  .יח)
  זה אין ישוב בעולם.כי בלי  ,להתחתן

  פעם והיום - גירושין 
אם  .ה נהוג למנוע גיטין עד כמה שאפשרפעם הי

הרבנים היו משתדלים עד כמה  ,היה בא זוג להתגרש
מתן הגט, אולי בינתים יסתדרו שאפשר לדחות את 

הג"ר לבית הדין של  ,למשל .לא יתגרשוביניהם, ו
ין בא פעם זוג להתגרש, ובית הדזצ"ל שמואל מסלנט 

ם גט, אבל היו צריכים חתימה של להלסדר כבר הסכים 
ורא שהבעל קשמואל  בירשמע  .שמואל מסלנט ביר

 גרשל נך יכול"אי :לו אמרו ,"ציפיכגון "לאשה בכינוי, 
(עי' את אשתך, בגלל שיש כאן חשש לשינוי השם בגט 

ימים תה עוד חודש ילגור א. עליך שו"ע אה"ע סי' קכ"ט)
, חודשעבר  ."נראה ואחר כך ,'ציפורה'ולקרוא לה 

  ...בית הדין. החליטו שלא להתגרשחזר אל לא  והזוג
אליו שכשזוג היה בא  ,ביפו היה הרב הלוי

הבעל אם מוחלט אצלו שואל את  להתגרש, היה
כן, היה שואל גם את שאם היה אומר  .שצריך להתגרש

אם גם  .להתגרשאצלה שצריך אם מוחלט ה ,האשה
נו, אם " להם: ן, היה אומרכשהיא היתה אומרת 

אולי תמתינו להסכמה בדבר הזה,  צלחתם להגיעה
  ...?"להסכמה גם בדברים אחריםקצת ותגיעו 

 .כ דוחים את הגיטין"היום בתי הדין הרבניים לא כ
, מתן הגט לא לדחות אתשיש הוראה של הרב הראשי, 

, לא יסתיים מהרהגט ענין שאם  ,חוששיםהיום כי 
. (וכידוע, כבר היו אשתו אתרצוח לו "חעלול הבעל 

לכן עדיף היום להזדרז ולסיים הענין,  .דברים מעולם)
ו מאד אנ אבל בעצם .פיכות דמיםיותר טוב גט משכי 

דם, זה נו כ בקלות שופכים אצל"לא רוצים גיטין. אם כ
 .יםאלקנו הכבוד של צלם רק מראה עד כמה ירד אצל

תיהם וכמתגרשים, הבעל והאשה שוטחים את טענו
כמה פעמים עוברים על איסור  לפני הדיינים, ומי יודע

"ְּבֶצֶדק דברים, ועל והלבנת פנים, והונאת  ון הרע,לש
"הכל חסר  -  ילות חסדיםגמ ועל ביטול ,ִּתְׁשֹּפט ֲעִמיֶת

לפעמים המצב הוא כזה שמוכרחים להתגרש,  .כאן
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אבל זה מצב עצוב מאד, ועגום מאד, שראוי שלא 
  .אליו להגיע

  "ַעל ָּכל ְּפָׁשִעים ְּתַכֶּסה ַאֲהָבה"
היה נוהג לומר מורי ורבי הגה"צ רא"א דסלר זצ"ל 

לזוגות בעת שמחת נישואיהם: "הזהרו, יקרים, שתמיד 
תשאפו להשביע נחת זה לזה. ודעו, אשר ברגע 
שתתחילו לדרוש דרישות זה מזה, ִהֵּנה כבר אשרכם 

כשכל אחד מבני . )39(מכתב מאליהו ח"א עמ' מכם והלאה" 
נותן לשני, ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו  רק הזוג שואף להיות

אין סכסוכים. אבל כשכל  - לדאוג לו ולספק את צרכיו 
לנצל את הצד , וצד שואף להיות רק מקבל כמה שיותר

לחורבן. כח ו זהו מקור לסכסוכים -השני כמה שיותר 
היות ל חיי הנישואיןל גרוםלשיכול זה  , רק הואהנתינה

  .חיים של אושר
 ,גדול אחד למיד חכםתבשהיה מעשה פעם קראתי 

 ,בפני תלמידיו שבכל יום כשהיה אומר את השיעור
אתה בפני התלמידים: "וצועקת עליו באה אשתו היתה 

גיב האף פעם לא אותו רב ו... "כך... ואתה כך
נגשה לבית עולמו, כשנפטר  .צעקותיה וגידופיהל

שכל  ,דאתה עֵ  היקר, בעלי" :אשתו אל המטה ואמרה
, שבקשת ממני עשיתי קשתךבלפי  -מה שעשיתי 
שודאי רואים  ני,חושב כך ברבים"! שאבזה אותך

אבל  עניו. למיד חכםאותו תכמה היה עד  ,ממעשה זה
ענוה, עוד  אשתועד כמה היתה  ,עוד יותר רואים מזה

 שנגרמוהסכימה לסבול את כל הבזיונות ש יותר ממנו,
זו, אשה חצופה "כמה  ,עליהאומרים  היוש, מזה לה

לא יודע אם עד  למיד חכם"!התאת בעלה כך מבזה ש
כדי כך אדם צריך לרצות שיבזו אותו ויכנו אותו 

לקבל רק בשמות, אבל שכל צד ישתדל לתת לשני, ולא 
  .זה ודאי צריך - מה שיותר מהשני

קדש את האשה שיאסור לאדם  ,הגמרא הרי אומרת
יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו, א שמ ,עד שיראנה

זה  .(קדושין מא, א) "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו"והתורה אמרה 
 .צאת חן בעיניולא טוב שאדם ישא אשה שלא כ"כ מו

השיער  .ה כחולות, והוא אוהב עינים חומותהעינים של
אנו רוצים שתהיה  .והוא אוהב שיער אחר ,שלה כזה

רק  ,ימצא בה חסרונותאהבה מלאה ביניהם, שלא 
"ְוָאַהְבָּת אמנם יש אנשים שמקפידים לקיים  מעלות.

"ָּכמֹו ר לו מיתה רוֹ ּבְ "באופן של בדרך אחרת,  ְלֵרֲע
 "ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו"[שגם זה נלמד מהפסוק , "יפה

"ְוָאַהְבָּת אבל זו לא הדרך היחידה לקיים ], (סנה' מה, א)
ָּכמֹו יש דרכים מוצלחות יותר. אם באמת  ."ְלֵרֲע

, , לא יבואו לידי גרושין"ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו"מקיימים 
 שלמה , כמו שאמראפילו אם יש לו איזו טענה אליה

אם  .(משלי י, יב)"ַעל ָּכל ְּפָׁשִעים ְּתַכֶּסה ַאֲהָבה"  ,בחכמתו

לא צריך למצוא בה  ,את אשתו באמת אוהבהוא 
לא היא איזו טענה נגדה, לו גם אם יש ו .חסרונות

. להשתדל תמיד לראות ביניהם רודילהביא לפ כהצרי
בכל , שתורהוכמו שאמרו על הות של אשתו, לאת המע

בה למצוא  .(עי' רש"י דברים ו, ו)ה בעיניך כחדשתהיה יום 
היא תמיד מעלות חדשות, או לפחות לשמוח בה כאילו 

להכיר הבעל  כמה צריך .להכיר טובה .אשה חדשה
 בניהול, ומה שהיא טורחת עבורעל כל  תוטובה לאש

 ,קשה מאד להבין .ובלידת הילדים וגידולםהבית,  עניני
צריך  .בכל זאת אנשים מתקוטטים ומתגרשיםאיך 

אין גבול עד כמה  .עד אין סוף טובה לאשהלהכיר 
  טובה לאשתו.אדם להכיר צריך 

גיל לומר חותני הג"ר חיים זאב פינקל זצ"ל היה ר
צ'ולנט כזה אה! לאשתו בכל שבת לאחר הסעודה: "

שאינו אומר דבר שקר  ,פעם הסביר ליועוד לא היה"! 
 כזה חלילה, אלא זוהי האמת לאמיתה, שצ'ולנט

או פחות  ,היה רק יותר מלוח .לא היהעוד  -  בדיוק
כזה  בדיוקאבל מן או פחות שמן... תר שמלוח, עם יו

לשבח את אשתו תמיד צה על כל פנים, ר .לא היה -
עוד  - : "צ'ולנט כזה בכל שבת להלכן אמר וולַׂשמחה, 
אם אדם ינהג כך, ישבח את אשתו על  לא היה"!

מעלותיה, על חכמתה, על חריצותה וזריזותה, על 
 הרבה -כשרונותיה והצלחותיה, על יופיה וחינה 

  אין.ונישהחיי יהיו מוסרים ע"י כך ממכשולים 
לוין זצ"ל מספרים, שבא פעם  על הגה"צ רבי אריה

עם אשתו אל הרופא, ואמר לו: "אדוִני הרופא, הרגל 
של אשתי כואבת לנו"!... הוא הרגיש שהכאב של 
אשתו הוא הכאב "שלנו". כך צריך בעל להרגיש כלפי 
אשתו. הרגל "שלנו" כואבת. זוהי צורת הקיום 
האמיתית של "ואהבת לרעך כמוך", וזה מה שנדרש 

השלמות להרגיש שהאשה היא  יתנו.מכל אחד מא
חצי  .אדם-שלי, בלעדיה אני לא שלם, אני רק חצי בן

  אדם, חצי צלם אלקים.- שם המפורש, אבל גם חצי בן
עוד מספרים על הגה"צ רבי אריה לוין, שנודע לו 
פעם על יהודי אחד מבני קהילה מסויימת, שאינו נוהג 
 כבוד באשתו. הלך לבית הכנסת של אותה הקהילה,

חובתו של אדם לכבד את בת על ובקש לדרוש בפניהם 
זוגו. באותה שכונה היה גר גם הג"ר איסר זלמן מלצר 
זצ"ל, שסר גם הוא להתפלל באותו בית כנסת. עמד גם 
הוא והקשיב לדרשתו של ר' אריה לוין. משסיים ר' 
אריה את דבריו, ניגש אליו ר' איסר זלמן ואמר לו: 

לבי. עשיתי חשבון תוך אל י מר חדרו עמוק "דברֵ 
 תיאיני יוצא ידי חובבאמת ת, שראוונוכחתי ל ,הנפש
מהיום והלאה בלי נדר הרבנית. אשתדל אשתי כלפי 

טיב את התנהגותי עם הרבנית שלי"... אמר לו ר' ילה
כולם יודעים כמה  !רבה לאאריה: "ח"ו לא התכוונתי 
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הרב מכבד את אשתו"! אבל ר' אריה לא הצליח 
ר' איסר זלמן. ר' איסר זלמן היה משוכנע: להרגיע את 

אם לא לי"? הוא  ,"למי יחפוץ ר' אריה לתת מוסר כזה
('איש צריך להשתדל מהיום לכבד את אשתו עוד יותר... 

. אם אותו אדם שאליו היתה מכוונת )100צדיק היה' עמ' 
אינני  -השיחה באמת, לקח אותה גם הוא כל כך ללב 

  קח אותה מאד ללב.יודע. אבל ר' איסר זלמן ל
 שיחה ומתעורר בכיוון הנכון.מע ולא כל אחד ש
הודאה בענין שיחה מסר שפעם  ,סיפר לי רב אחד

לדעת להכיר שאדם צריך  בטעויות, ודיבר על כך
אליו יהודי  ניגש בטעות, ולהודות בה. לאחר השיחה

  ..."אשתי טועה .צודק מאד , הרב: "אכןואמראחד 

  מונעת סכסוכים -הכרת טובה 
 .לפעמים גרושין מתחילים מדברים קטנים ביותר

אשה טורחת לבשל ארוחת צהרים לבעלה. ה :למשל
הבעל מגיע הביתה, רואה את המרק, ובמקום לומר 

אוף! היום", הוא אומר: "הכנת לי "איזה אוכל נפלא 
משפט כזה יכול להיות "!... שוב המרק שאני לא אוהב

עוד כזה על דבר שין. אמנם הצעד הראשון לקראת גירו
להכיר צריך . לא מתגרשים, אבל כך זה יכול להתחיל

לאשתו על הטרחה שטרחה עבורו, ולא ולהודות טובה 
הבעל  :הפוךמקרה יכול להיות גם ולבוא בתלונות. 

מביא הביתה,  בגד לאשתו לכבוד יום הולדתה,קונה 
"! ני סובלתינצבע שאהשוב  וף!א" :אומרת אשהוה

בעל, שבס"ה התכון לַׂשמח אותה, הודות ללבמקום 
על שטויות . צבע שהיא לא סובלת והיא אומרת שזה

, שמתפתחות אח"כ מריבות ות לפעמיםכאלו מתחיל
 - הכל שעלולות להסתיים בגט. , למריבות רציניות יותר

  .זה לזה יודעים להכיר טובהשלא מפני 
צריך  בגלל דברים כאלו. אסור להגיע לגרושין

לבעלה על תכיר טובה האשה ש זה לזה. בהלהכיר טו
יכיר טובה הבעל , ושמה שקונה לה ומנסה לשמחה

, ואם לאשתו על מה שטורחת עבורו ומנסה להיטיב לו
 היכול לבקש בעדינות שתעש -, לפעמים א מוצלחזה ל

לא ח"ו אבל  .הבאה, או משהו אחרמרק אחר בפעם 
  כפיות טובה.להתנהג ב

על אהבת הקב"ה טיב חיי הנישואין משפיע 
  לכנסת ישראל

ים בין איש לאשה הם סשהיח ,נו צריכים לדעתא
היחסים בין איש  .בלבד לם הזהיך לעוילא דבר שש

 .יחסים בין הקב"ה לכנסת ישראלדוגמא ללאשה הם 
בין איש לאשתו, ח"ו  קשרפגם ב נעשהכש ממילא,
. 2בין הקב"ה לכנסת ישראלש קשרבגם פגם נעשה 

כנסת  אתאליו רב וג שהקב"ה יקָ לדאלכן, אם רוצים 

יחזיר אותה אליו , שח"ו החק אותלא יַר ו, ישראל
שכבר יגיע אם רוצים באהבה, כמו שהבטיח לעשות, 

שיהיה שלום  ,לשמור בכל הכוחות צריך - הזמן הזה
זה גורם ח"ו, כשאדם רב עם אשתו  .בין איש לאשתו

הוא  ,כי מה שקורה בין איש לאשה .לדחיית הזמן הזה
אם אנו ו ,למה שקורה בעולמות העליוניםודוגמא ל מש

  למעלה.גם פוגמים למטה, אז ח"ו פוגמים 
 - לתרעומת על בן הזוגיש סבה ח"ו אפילו אם 

צריך  -  מצבים כאלו זוג יש לפעמיםאצל כל וכמעט 
 ,ַרחּום ְוַחּנּון" שהוא ,ה"מדותיו של הקבלהתנהג לפי 

אחת מתרי"ג הרי  .)ד, ול(שמות  "ֶאֶר ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד
(דברים " ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו" -  נו עליהן היאמצוות שנצטוֵ 

נמסרו לנו י"ג ל זה בשבישנלך בדרכי ה'.  .כח, ט)
ה הוא "אם הקב .את דרכי ה' שנלמד מהןכדי המדות, 

כנסת ישראל, ל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶר ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד""
ַרחּום "דם צריך להיות ו בשרגם , אז שהיא רעייתו

אפילו אם יש  .אשתוכלפי  ְוַחּנּון ֶאֶר ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד"
תמיד ברור, לא מה ש -כלפיה  לו איזו טענה צודקת

היא הטענה אבל גם אם  -צודקת באמת שהטענה היא 
ארך אפים ורב וחנון, רחום צריך להיות באמת צודקת, 

אלו, גם כשיש גם הקב"ה מתנהג אלינו במידות  .חסד
  ...!כלפינו לו טענות צודקות

על  ישראל שהקב"ה כרת ברית עם ,חז"ל הרי אמרו
"ברית כרותה לשלוש עשרה  - מדותהשלוש עשרה 

כבר ביארו ו .(ר"ה יז, ב) 3מידות, שאינן חוזרות ריקם"
י"ג המידות נכרתה הברית, אלא בזה, שלא על אמירת 

כפי ו, ם, בשם האלשיך)('עץ יוסף' שעל העין יעקב שעל קיומן 
שמשמע מלשון הגמרא: "נתעטף הקב"ה כשליח 
צבור, והראה לו למשה סדר תפלה. אמר לו: כל זמן 

לפני כסדר הזה ואני מוחל  יעשושישראל חוטאין, 
לא נאמר,  "לפני כסדר הזה יאמרו" .(ר"ה שם)להם" 

יםעלינו להשתדל אפוא  ".יעשו" אלא את י"ג  לקי
בין איש לאשה יש במיוחד  .רןלָאמהמידות, ולא רק 

יש  ,כמובן .מדותהאת שלוש עשרה לקיים ה מקום הרב
"ה' ה'" אינני יכול להיות,  .יםלקי י אפשרדברים שא

אינני יכול להיות, כי מן הסתם  "ֹנֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים"וגם 
גם בשר  - אבל "רחום" ו"חנון" ,לא אחיה אלפי דורות

שרחמיו על כל  ודם יכול להיות. לא כמו הקב"ה,
מה מעשיו, והוא גומל חסד בלי גבול לכל הברואים, 

אבל כפי הכוחות שאני אין בכחי לעשות עד כדי כך, 
. כמו כן להיות צריך להשתדל להיות רחום וחנוןשלי 

"ארך אפים", לא למהר לכעוס על מישהו, וכן "רב 
חסד". להשתדל שי"ג המידות לא רק תאמרנה בפה, 

  כלי מעשה.אלא תתקימנה גם ב
כרותה זה  לעורוצה, שנלך בדרכיו,  זה מה שה'

ות ריקם, כשישראל אינן חוזרי"ג מידות ש יתהבר
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 המידות האלוצריך להתנהג לפי  .כסדר הזה עושים
בין איש לאשתו, כי  אבל במיוחד ,ם כל יהודי ויהודיע

כמו שכל שיר  .משל וזה ,שאמרנו פיאיש ואשה, כ
סת ישראל, הקב"ה לכנמשל לאהבה בין הוא השירים 

שביל זה נבראה הזוגיות, ב .כל איש ואשה הם משלכך 
ה וכנסת ישראל. "בשביל להיות משל לאהבת הקב

  פוגמים באהבה העליונה. - כשח"ו פוגמים בזה 
ולה, שיהיה כבר מצב של אנו רוצים להביא את הגא

"ּוָבא חד עם שיַ אלא  ., כ)ישעיהו נט( "ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל"
א ָימּוׁשּו ִמִּפי ּוִמִּפי ַזְרֲע ּוִמִּפי "שצריך  ,ִצּיֹון ּגֹוֵאל"לְ 

א ש"ע"י ש .וזה הדדי .(שם, כא) ה'"ֶזַרע ַזְרֲע ָאַמר 
ּוִמִּפי ַזְרֲע ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל"זה  ל ידיע, "ָימּוׁשּו ִמִּפי". 
ומחנכים את הבנים לעסוק  ,כשאנו עוסקים בתורה

 לחנך את הבניםאלא ש ."ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל"אז  בתורה,
בין מריבות  .קשה כשיש מריבות בין הבעל לאשתו

גם אם את הבנים מעבודת ה', ו ותמרחיקח"ו ההורים 
אותה לא עושים  לא נוטשים לגמרי את עבודת ה', אבל

 וכשחסרה שמחה בלב שמח, כי חסרה שמחה בבית,

 ההתוכחה הנוראעל זה באה כל הרי  - בעבודת ה'
ַּתַחת ֲאֶׁשר א ָעַבְדָּת ֶאת ה' ֱאֶקי " .בפרשת כי תבוא

"יאשימנו  .כח, מז) דברים(" ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמֹרב ֹּכל
הכתוב, ְּבָעְבדֹו השי"ת, ולא היתה העבודה בשמחה" 

קשה מאד  ,כשיש מריבות בבית. (פירוש רבינו בחיי שם)
גם קשה  ממילא, וטוב לבבלעבוד את ה' בשמחה וב

  .4להצליח בחינוך הילדים
בשביל זה אדם צריך להשתדל לראות את המעלות 

יש לו איזו ואפילו אם ולא את חסרונותיה. של אשתו, 
 בטוחהוא ואו טענה, תרעומת עליה, או ויכוח, 

בכל זאת להשתדל  -  היאצודק ולא  שהוא ומשוכנע
הראות רק ל .יות חנון ורחום ארך אפים ורב חסדלה

. רק לא להראות ח"ו את ההפך, אהבה וחיבה לאשתו
שיהיה  ,כך אפשר לבנות בתים של נחת רוח לקב"ה

"ִיְׂשַמח ה' , (ישעיהו מט, ג)"ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְּב ֶאְתָּפָאר" 
"ּוָבא איך נזכה לראות כך ו, (תהלים קד, לא)ְּבַמֲעָׂשיו" 

  ., אמןבימינו הבמהר ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל"
  

  
  
  

  
                                                           

והגם  .)כ ,רמב"ן במדבר ה" (זולתי הענין הזה, שהוא פלא ונס קבוע שיעשה בישראל ,נסאין בכל משפטי התורה דבר תלוי ּבְ . "1
וזהו  ," (סוטה מז, א)פסקו המים המרים(בזמן בית שני) המנאפים  ּוּברַ ּׁשֶ מִ ש" נ ת ב י ס הנס הגדול הזה נעשה להם , מפני "שב

" (רמב"ן במדבר שם). אבל אם לא היו ישראל מתקלקלים כל ולהיותם עם קדוש, והם לא יבינו בטובה הזאת ולא יחפצו בה ,לכבודם
ןעת הרמב"ם, מעולם לא פסק הנס, ורק כך בעבירה, היה הנס הזה נמשך בכל הדורות. [ולד י ר ד ה נ ס הם שתקנו שלא להשקות  ה

  הי"ט; ע"ש בביאורו, למה בטלו הסנהדרין את המים המרים)].-יותר את הסוטות (רמב"ם הלכ' סוטה פ"ג הי"ז
ללמדך שמועלת  -ִאיׁש ִאיׁש " יב), " (במדבר ה,ִאיׁש ִאיׁש ִּכי ִתְׂשֶטה ִאְׁשּתוֹ "שבפרשתנו, אולי זהו עומק דברי רש"י, שכתב על הפסוק . 2

וסוד הענין כמו שכתבתי, כי גרמה פירוד בין הדבקים ". וכתב על זה השל"ה: "מלמטה ּהיׁשָ אִ וְ  ,בשתים, באיש מלחמה שלמעלה
יו אפילו מזבח מוריד על - כל המגרש אשתו ראשונה " אמרו חז"ל: ), ע"ש באורך. ואולי לכןתורה אור ,פרשת נשא" (של"ה שלמעלה

וכשאין שלום בין איש לאשתו,  ,(רש"י שמות כ, כא)" המזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמים. כי "(גיטין צ, ב)" דמעות
 ,תנינןגם המזבח לא יכול לבצע את תפקידו, להטיל שלום בין ישראל לקב"ה (ועי' "מחשבות חרוץ" אות ח'). וכך אמרו בזוהר: "

אהדר  - מתרך לה  ואי איהו ...דכל נשין דעלמא בדיוקנא דהאי מזבח קיימי ...א אחית עלוי דמעיןמדבח -מאן דמתרך אתתיה קדמאה 
  קג, א). - " (זוהר ח"ב קב, ב אבנא (דמדבחא עלאה) לגרעונא

  וכתב רבינו בחיי (שמות לד, ו), שהברית היא בתנאי שאין בידו עבירות שמעכבות זה.. 3
ברכה לחתן  - ל חתן וכלה: "ַׂשֵּמַח ְּתַׂשַּמח ֵרִעים ָהֲאהּוִבים", ופירש רש"י: "ַׂשֵּמַח ְּתַׂשַּמח . ואולי מפני זה אנו מבקשים מה' על כ4

חוולכלה,  צלי בשמחה ְוטּוב ֵלב" (רש"י כתובות ח, א ד"ה שמח תשמח). משמע, שלא סתם בקשה על שמחה בֵבית הזוג החדש  שי
חו. "יש כאן, אלא כל הצלחת חיי הנישואין תלויה בשמחה זו צלי אי אפשר להצליח, וכל קשר  - בשמחה ְוטּוב ֵלב". בלי שמחה  שי

  הנישואין עומד בסכנה.
ברכה לחתן ולכלה, שיצליחו  -, שכתב: "ַׂשֵּמַח ְּתַׂשַּמח הנ"ל [ובהקשר לזה, יש מקום להביא כאן את מה שדקדקו בדברי רש"י

בבשמחה  לֵ ב  ּו ט לבכה. אבל מוזכרת בבר -  שמחה". וקשה לכאורה: בשלמא ְו ב  היכן מוזכר בברכה? ויש מי שתירץ  - טו
טּוב ֵלב, הוא ההסתפקות במה שיש לו, ושלא ִיְתַאֶּוה לבו ְלמה שאין לו (עי' ביאור הגר"א למשלי  - שאלה זו כך: הרי מהו טּוב ֵלב? 

השמחה! שאין שמחת האדם מן השמחה, אלא הוא שלמות  חוץטו, טו). ולפ"ז י"ל, ש"טוב לב" שהזכיר רש"י אינו דבר נוסף, 
ב לבשלמה, עד שיסתפק במה שיש לו, ולא יתאוה למה שאין לו. ולזה כיון רש"י, "שיצליחו  וטו "; היינו, שישמחו בשמחה 

יסתפקוָהֵרִעים האהובים זה בזה,  זה בזה, "ְּכַׂשֵּמֲח יצירך בגן עדן מקדם", ששם ודאי הסתפקו אדם וחוה זה בזה, ולא התאוו  ו
מהשהרי לא היו ָׁשם אחרים. וכך אנו מברכים שיהיה אצל כל חתן וכלה, שתהיה שמחתם לאחרים,  , שיסתפקו זה בזה, ואז של

  .יצליחו]

  השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

  וכל טעות או חסרון (אם ישנם) יש לתלות בעורך בלבד.


