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תשע״ב לפ״ק

גליון ט"ו

עשרה קבין שיחה

ווילאנג וועט דאס אזוי געדויערן אז דו זאלסט דיך פילן פרעמד
און נישט האבן מיט וועמען אויסצורעדן א ווארט?

עשרה קבין שיחה ירדה לעולם

ווילאנג דו ווילסט.

צען מאס רייד איז אראפגעקומען אויף די וועלט ,פון דעם האבן
פרויען גענומען ניין ,און די איבריגע וועלט האבן גענומען איין
מאס.

אויב דו ביזט פון נאטור אויס א מענטש וואס האט נישט
צופיל בושה ,וועסטו דעם ערשטן שבת נאכ'ן דאווענען פרובירן
פארבינדן א שמועס כאטש מיט דיין שכן וואס איז געזעצן נעבן
דיר .דעם אנדערן שבת ,וועסטו רעדן מיט דעם וואס האט פונקט
גענומען מיט דיר א קאווע .אפשר וועסטו צוגיין צום גבאי און
אים פארקויפן אז דו האסט יארצייט .נאך צוויי דריי וואכן ביזטו
ווי א פיש אין וואסער ,ווען דו וועסט אריין קומען אין בית המדרש
וועסטו באמערקט ווערן ,אלע וועלן שמייכלען צו דיר ,יעדער וועט
דיר גריסן ,וועסט ציען אויפמערקזאמקייט ,דו וועסט אפטער
באקומען אן עלי' ,און ווען דער רב וועט זיין פאררייזט ,וועסטו
גאר באקומען ששי.

טייל זאגן ,אז פון די איין מאס וואס די וועלט האט גענומען,
האבן פרויען אויך גענומען האלב ,אדער גאר ניין חלקים ,דאס
הייסט אז פון די צען מאס רייד ,האבן פרויען א חלק פון  9.99און
פאר מענער האבן זיי איבערגעלאזט ממש א משהו ,אנדערע זאגן
גאר פארקערט ,אז מענער האבן אינגאנצן נישט קיין מאס און
רעדן אן א גרעניץ .דער פאקט ווייזט לכאורה אז די ערשטע זענען
גערעכט ,אבער עס איז דא אויסנאמ'ס.
אזוי צו אזוי בלייבט איבער פאר די פרויען אמווייניגסטנ'ס ניין
גאנצע מאס רייד ,און פאר דעם מאן נאר צוויי קליינע אויערן ,ווי
אזוי קען זיך דער מאן ספראווען מיט אזא גרויסע קוואנטום פון
רייד ,ווען ער האט נישט צופיל קעגן דעם?.

אויב דו ווילסט האסטו אבער נאך א אויסוואהל.
אהיים גיין דעם ערשטן שבת אן אויסרעדן א ווארט צו קיינעם,
אזוי אויך דעם צווייטן שבת ,און דעם דריטן שבת ,און די זעלבע
דעם פערטן שבת און אלע נאכפאלגענדע שבתים .ווען איינער
וועט רעדן צו דיר ,וועסטו אראפלאזן די אויגן און אים ענטפערן
אונטער די נאז ,אודאי וועסטו נישט אליין פרובירן אנקניפן א
שמועס מיט קיינעם ,איין זאך וועסטו פארדינען ,אז עס וועט דיר
זיכער אויסקומען ביליגער ,ווייל מען וועט דיר כמעט נישט געבן
קיין עלי' און דו וועסט זיך איינשפארן צו שנדר'ן.

די עצה איז מען זאל אריינטראכטן און פארשטיין פארוואס
האט דער רבש"ע געגעבן פאר די פרויען אזא גרויסע מתנה פון
ניין מאס רייד ,וואס ליגט אונטער דעם ,און וואס איז דער ציהל
פון דעם.

אויב דו וועסט זיך אריינציען אין א נייע געגענט ,און דו וועסט
זיך באשטימען א נייעם פלאץ וואו דו וועסט דאווענען ,דו קענסט
נישט קיינעם אין דעם בית המדרש ,און קיינער קען דיר נישט ,דו
האסט נישט דארט אפילו א ווייטער קרוב מיט וועמען אויסצורעדן
ווילאנג קען דאס אזוי אנגיין? ביז ווען דו וועסט האלטן דיין
א ווארט ,ניטאמאל א געוועזענער גוטע פריינד .דיין עלנדקייט אין
מויל צוגעמאכט ,אז דו וועסט זיין שטיל ,וועט אלעס ארום דיר
דעם בית המדרש איז גאר שטארק.
זיין שטיל ,מען וועט קוים באמערקן אז דו עקזעסטירסט ,מען
עס איז מעגליך אז עטליכע וועלן צוקומען צו דיר דעם ערשטן
וועט נישט וויסן צו דו האסט דעם שבת יא געדאוונט דא אדער
שבת און אפגעבן שלום עליכם ,איינער וועט דיר אפשר אויספרעגן
נישט ,ווען דו וועסט מחליט זיין אנהייבן צו מאכן גערודער ,וועסטו
ווער דו ביזט און וואס דו זוכסט דא ,מען וועט דיר צושטעלן א
אנהייבן באקומען די ריכטיגע אויפמערקזאמקייט.
פלאץ ,אבער מיט דעם וועט זיך דאס אפשטעלן ,דו ביזט נאך אלס
דאס איז דער סוד פון רעדן.
פרעמד און דו קענסט קיינעם נישט דא.
גליון זה נתנדב לע"נ הרה"ח ר' אשר ענזיל ב"ר אלקנה הלוי ע"ה יא"צ י"ז אדר תנצב"ה
צו מנדב זיין א גליון לעילוי נשמת וכדו' כדי לזכות את הרבים רופט 347-554-1199 :אדער שיקט א אימעיל צו binyan@yeshivanet.com
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ווען א מענטש רעדט ,מאכט ער אויפמערקזאם אלעס ארום
אים ,ווען ער איז שטיל איז אלעס ארום שטיל ,וויפל מער א
מענטש רעדט ,באקומט ער מער אויפמערקזאמקייט ,צומאל
בארעכטיגטע און צומאל נישט.

שאלה :ליינענדיג וואס איר האט געשריבן פאריגע וואך
וועגן בויען צוטרוי ,האט מיר דאס זייער צובראכן ,ווייל
איך זע אז מיין פרוי האט פארלוירן צוטרוי אין מיר צוליב
פארשידענע נישט אויסגערעכנטע זאכן וואס איך האב
געטון ,מיין שאלה איז צו האב איך נאך א שאנס דאס צוריק
צו געווינען?.

א מאמע קען האבן צוויי קינדער אין שטוב ,איינער וועט כמעט
נישט באקומען קיין אויפמערקזאמקייט ,און א צווייטער וועט
באקומען איבער די מאס ,פארוואס? ווייל דער קינד וואס איז
שטיל ,וועט נישט באמערקט ווערן ,און ער וועט פארשלונגען ווערן
אונטער דעם קינד וואס זיין מויל מאכט זיך נישט צו .זעלבסט
פארשטענדליך אז דאס איז נישט ריכטיג און דארף נישט אזוי
צו זיין ,און מען מוז זיכער מאכן צו באמערקן יעדע קינד ,אבער
דאך וועט זיך דאס אזוי ארויסשטעלן ,אז דאס קינד וואס מאכט
א גערודער ארום זיך ,וועט פריער באמערקט ווערן.

תשובה :וויבאלד איר שרייבט נישט פונקטליך פון וואס עס
רעדט זיך ,וועלן מיר פרובירן צו ענטפערן מער כלליות'דיג.
עס איז קיין שום ספק אז צוטרוי קען מען צוריק געווינען,
די ערשטע שריט איז ,רעדט דערוועגן צו אייער פרוי און זייט
אויפריכטיג מיט אייער פעלער ,פארענטפערט אייך נישט,
נעמט אויף זיך די פולע אחריות ,מיט א קבלה צו מתקן זיין
וואס איר האט נישט געטון ריכטיג.

די טבע פון פרויען איז אז פאר זייער עקזיסטענץ פאדערט זיך
פאר זיי א גרעסערע מאס אויפמערקזאמקייט (אטענש"ן) ,סיי
צווישן זיך ,און בפרט פון איר מאן ,און כדי דאס צו עררייכן בשלימות
האבן זיי באקומען א מתנה פון רבש"ע ,ניין מאס רייד ,וויבאלד
זיי רעדן מער ,באקומען זיי אטאמאטיש מער אויפמערקזאמקייט,
דער מאן קען נישט אהיים קומען און פארגעסן און זיך נישט
וויסנדיג מאכן פון זיין פרוי ,ווייל וואו ער גייט הערט ער איר ,סיי
אויב זי רעדט דירעקט צו אים ,און אפילו ווען זי רעדט צו אנדערע,
זי איז מערקבאר ,און דאס איז פאר איר טובה ,אנדערש קען זי
נישט עקזעסטירן .און איינמאל זי האט שוין די טבע פון רעדן ,איז
דאס שוין געווארן א ציהל פאר זיך ,נישט נאר א מיטל ,און דאס
איז איר אייגנשאפט ,און מהות.

די ציהל אייערע טאר נישט זיין צו געווינען צוריק צוטרוי,
אייער ציהל איז צו "פארעכטן" דאס וואס איר האט געטון
[אדער נישט געטון] ,ווען איר וועט דאס האבן פאר די אויגן,
און דאס וועט זיין דער עיקר סיבה פארוואס איר ווילט אייך
איבערמאכן ,דעמאלס וועט מיט די צייט זיך בייטן דער בליק
פון אייער פרוי ,און זי וועט האבן צו אייך צוטרוי ווי קיינמאל
בעפאר .אויב אבער איר וועט זיך מער קאנצטערירן אז מען
זאל אייך געטרויען ,דעמאלס וועט איר אטאמאטיש נישט
שטיין גענוג שטארק צו פארעכטן אייערע מעשים ,און איר
וועט נישט צופיל אויפטון.

אז מען פארשטייט אז דער ציהל פון די פרוי איז צו באקומען
אויפמערקזאמקייט ,קען מען מיט די ריכטיגע ווערטער ,און
אביסל הארץ גוט באלאנסירן צווישן די פרוי'ס ניין מאס רייד,
און דעם מאנ'ס באגרעניצטע הער קראפט ,עס איז נישט אלעס
"וואס" זי רעדט ,עס איז מער "אז" זי רעדט ,און אז זי פארלאנגט
אביסל אויפמערקזאמקייט וואס קומט זיך איר ערליך.

עס איז אבער אויך מעגליך אז איר האט שוין צובראכן
די צוטרוי מיט דאס אליין אז איר וועט אייך פארבעסערן,
איר האט שוין עטליכע מאל צוגעזאגט צו זיין אנדערש,
און אלעס איז געבליבן ביים אלטן ,אין אזא פאל איז אביסל
שווערער צוריק צובאקומען דעם ריכטיגן שטאנד אין אייער
פרוי'ס אויגן ,אבער אויב דאס מאל מיינט איר דאס דאך
ערנסט ,וועט אייער פרוי האפנטליך מיט די צייט צוריק
באקומען צוטרוי ,ווייל זי ווארט דערויף.

און אויב דאס איז דער ענין איז גאנץ גענוג צוויי קליינע אויערן.
אויב צו דעם איז דא דער עיקר :א פאר אויגן ,מיט א הארץ.

עס איז קיינמאל נישט גאראנטירט ,און עס קען זיין אז
אייך ביידע וואלטן געקענט נוצן דרויסנדיגע הילף ,כדי
אויפצובויען צוריק די צוטרוי פון איינער צום צווייטן.

פאר יעוץ און הדרכה
אין עניני שלום בית
רופט הרב יצחק לויפער

עס איז וויכטיג צו באמערקן .אויב איר האט שוין אסאך
מאל פרובירט אייך צו פארבעסערן און עס איז אייך נישט
געגאנגען ,דארפט איר הילף פון א מומחה.

718-789-1456
שטרענג קאנפידענשל  -גוטע פרייזן
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אחדות הרצוי של איש ואשתו הוא כשהוא בבחי' יונתי תמתי

אותו לדרגה גבוה ,משמח ,מפקחו ,ויש בו מדעת קונו ,ואם לא זכה ח"ו אז השתי'
מורידו לבאר שחת.

אי' במדרש (בתנחומא) על פסוק זה .רבי יונה פתח ,כי אלהים שופט זה ישפיל וזה
ירים (תהלי' עה ח) .מטרונה אחת שאלה את רבי יוסי בר חלפתא ,לכמה ימים ברא
הקדוש ברוך הוא את עולמו .אמר לה ,לששה ימים ,שנאמר ,כי ששת ימים עשה ה'
(שמות כ יא) .אמרה לו ,ומן אותה שעה מה עושה בכל יום .אמר לה ,מזווג זווגים,
ומעשיר לזה ,ומוריש לזה .אמרה לו ,ואף אני יכולה לעשות כן .כמה עבדים ושפחות
יש לי ,אני מזווגן בלילה זו .מה שהוא עושה מן אותה שעה עד היום ,אני אעשה
בשעה קלה .אמר לה ,אם קלה היא בעיניך ,קשה היא לפניו כקריעת ים סוף ,דכתיב,
אלהים מושיב יחידים ביתה וגו' (תהלים ס"ח ז') .הניחה רבי יוסי והלך לו .הלכה לה .מה
עשתה .נטלה אלף עבדים ואלף שפחות והעמידתן שורות שורות ,ואמרה ישא פלוני
לפלונית ,ופלונית תשא פלוני .זיווגה אותן בלילה אחת .בצפרא אתון לגבה ,דין עיניה
שמיטי ,דין רישיה פציע ,דין רגליה תבירא .דין אמר ,לית אנא בעי להדא .והדא אמרה,
לית אנא בעי לדין .שלחה והביאה את רבי יוסי ,אמרה ליה ,מעידה אני שאלהיכם אמת
ותורתו אמת ,שכל מה שאמרת ,יפה אמרת .אמר לה ,הקדוש ברוך הוא יושב ומזווגן
בעל כרחן וקושר קולר בצואר זה ומביאו מסוף העולם ומזווג לזו בסוף העולם ,שנאמר,
אלהים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות (שם) .מה הוא בכושרות .דלא
בעי ,בכי .ודבעי ,אמר שירה .הוי ,בכושרות .ומעלה לזה ,ומוריד לזה בסולמות .לכך
נאמר ,כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים ע"כ.

יש ד' דרגות בישראל ,יונה ,גוזל ,ניפול ,פרידה

כי תשא את ראש את בני ישראל לפקודיהם.

ועומק הדבר נראה שהוא ע"פ מש"כ באמרי נועם (בפרשתן) בשם הרבי ר' שמעלקא
מניקלשבורג זי"ע ,שידוע שכלל ישראל נמשלה ליונה ,וליונה יש ד' שמות ,יונה ,גוזל,
ניפול ,פרידה ,ובשמות אלו נרמזים הדרגות של ישראל ,כשהם ברום המעלה הם
נמשלים ליונה ,וח"ו כשנופלי"ם מזה ,הם בבחי' ניפו"ל ,ואח"כ יורדים עוד יותר לבחי'
גוז"ל ,שהחיצונים גוזלי"ם מהם השפע רח"ל ,עד שבאים ח"ו לבחי' פריד"ה בינם לבין
אביהם שבשמים עכתו"ד (ועי' עוד שם מש"כ בקשר לפרשתן עה"פ ולא יהי' בהם נגף).
והנה הד' דרגות הנ"ל ,י'ונה ג'וזל נ'יפול פ'רידה .הם ר"ת יגפ"ן ,ונמצא שגפ"ן לחוד
הוא ר"ת ג'וזל נ'יפול פ'רידה ,וחסר האות י' ,ומעתה אתיא לן שבגפן רמוז דרגות
הנמוכות מאד של ישראל ,ואין בו בחי' היונה ,שהוא המעלה הגבוה והנרצה ,ולפ"ז
יובן נמי שגפ"ן בחילוף אותיות הוא נג"ף ,כי שתיית הגפן מביא לידי נג"ף ,כאשר השתי'
אינו בקדושה.
והרי עתה איכא לפנינו משנה בהירות בדברי חז"ל על שתיית היין ,מ"ט יש לדרשו
לשבח ,ויש לדרשו לגנאי ,שהלא גפ"ן לחוד יש בו רמז ג"כ לדרגות הפחותות של
בנ"י ,ויש לחוש ח"ו בשתייתו שלא יביא אותו ליפול ממעלתו .ועפ"ז ראיתי לפרש
מש"כ (בראשית מ"ט י"א) אסרי לגפן ,דהנה בפסוק זה רמוז צירוף החודש של חדש
אדר ,היוצא מס"ת עיר'ה ולשרק'ה בנ'י אתונ'ו ,ואז מרבין בשתיית היין ,וז"ש הפסוק
אסרי לגפן ,שצריך לאסר הגפ"ן שהחיצונים לא יגזלנו ממנו השפע ,ע"י שתיית היין
שלא בקדושה ע"כ.

ויש לעיין מה ענין שייכות הזווג לפרשת מחצית השקל.
זה יתנו כל העבר על הפקודים ,פירש"י הראה לו כמין מטבע של אש ומשקלה
מחצית השקל ואמר לו כזה יתנו .ויל"ע למה הצריך להראות לו ,ומהו הכוונה במטבע
של א"ש דוקא.

והעצה לזה שלא יורידנו שתיית הגפן למטה ,הוא ע"י שיתוסף בה האות י' ,שירמוז
ג"כ למעלה של בחי' יונ"ה ,שהוא התכלית הנרצה של בנ"י ,וכאשר השתי' יהי' בבחי'
זו ,שאות יו"ד הרומז ליונה יהי' מצורף לגפ"ן ,אז יהי' יין המשומר בקדושה ,והשתי'
כדת יועיל לו להיות בעילא רמתא ,קשור בשרשו למעלה ,ולא יפול ח"ו בידי החיצונים
האורבים על השותים יין .ובזה ניצולין מנג"ף שהוא אותיות גפ"ן.

כל העבר על הפקודים .בתרגם יונתן (והוא מירושלמי) כל דעבר בימא וצ"ב.
טעם על אמירת לחיים טובים ולשלום בעת שתיית היין
ונקדים מה שאמרתי ליתן טעם לשבח למה בעת שתיית יין נותנים יד זה לזה,
ואומרים לחיים טובים ולשלום.

ובכן אפשר שהיינו טעמא דבשעת שתיית יין ,נותנין יד זה לזה ,כי בכל יד יש חמש
אצבעות ,וביחד הן י' ,ובזה כשנתקשרים שניהם בהדי הדדי ,מצורף להגפן האות
י' ,להוסיף ע"ז בחי' י'ונה ,ואומרים לחיי"ם טובי"ם ולשלו"ם ,בברכה חמה ונלהבה
ששתיית היין יהא למעליותא ולא לגריעותא ,ולא יהי' בינינו נגף ,והוא מבואר.

והענין דהנה בענין שתיית היין מצינו מימרות חז"ל סותרות זו את זו ,דמצד אחד
אמרו חז"ל (עירובין ס"ה ).א"ר חנינא כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו שנאמר וירח
ה' את ריח הניחוח וגו' אמר ר' חייא כל המתיישב ביינו יש בו דעת ע' זקנים יין ניתן
בע' אותיות וסוד ניתן בע' אותיות נכנס יין יצא סוד וכו' ,א"ר חנין בר פפא כל שאין יין
נשפך בתוך ביתו כמים אינו בכלל ברכה ע"כ .והרי מכל אלו ששתיית היין מעליותא
הוא ולשבח יחשב האיש השותהו.

ויש לרמז בדרך צחות קצת למה בנתינת יד זה לזה ,נתהווה ביניהם הבחי' של
יונ"ה כי יונה הוא ר"ת ו'כל ה'פושט י'ד נ'ותנים ,רומז שפושטים ידים זה לזה ,בברכה
המשולשת לחיים טובים ולשלום.

ולעומת זה אמרו (סנהדרין ע ).אמר רב עמרם בריה דר"ש בר אבא אמר ר' חנינא
מאי דכתיב למי אוי למי אבוי למי מדנים למי שיח למי פצעים חנם למי חכלילות עינים
(וגו') למאחרים על היין לבאים לחקור ממסך ע"כ .ועוד רבות מצינו שגינו חז"ל שתיית
היין ,וצ"ב האם שתיית היין טובה הוא או רעה.

*
היחס הראוי בין איש לאשתו הוא ג"כ בבחי' יונה
והנה כמו שהוא היחס בין ישראל לאביהם שבשמים ככה נמי הוא היחס בין איש
לאשתו ,וכמו שנתקן ע"ז שיר השירים בדרך משל ונמשל ,ושם כתוב ,בחיבור כנסת
ישראל לאביהם שבשמים (ה' ב') אחותי רעיתי יונתי תמתי שזהו העליון שבדביקות,
כשהוא בבחי' של יונ"ה ,וע"ד משל נאמרה בחיבור בין איש לאשתו ,שגם זה יש ד'
דרגות בחיבורם יחד ,והמעולה שבכולם הוא כשהוא בבחי' יונה ,ועי' ברכות נ"ו.
ברש"י שאשתו של אדם נקראת יונה ,ועי' בזוה"ק שמות (נ"ה ).דמדמה האשה ליונה

אולם ההכרעה הוא ממה שאמרו שם לעיל מיני' ,רב כהנא רמי כתיב תירש וקרינן
תירוש זכה נעשה ראש לא זכה נעשה רש .רבא רמי כתיב ישמח וקרינן ישמח זכה
משמחו לא זכה משממהו .והיינו דאמר רבא חמרא וריחני פקחין ע"כ .וכן אמרו ביומא
ע"ו( :יומא עו ):זכה משמחו לא זכה משממו ע"כ .ונמצא שתרווייהו אמת ,ויש שתי
אופנים ודרגות בשתיית היין ,ותלוי אם זכה אדם או לא ,אם זכה אז שתיית היין מעלה
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ועוד בה שלישיה ,כאשר אמרנו לעיל ,שכ"א מהם יעלה בידו מספר חמשה ,כחצי
הדבר ,שמביניהם יעלה מספר עשרה שהוא קומה שלימה ,ואו אז יצורף האות י' לנג"ף
בחי' היונה ,וזהו דקאמרי ענבי ה'גפן בענבי ה'גפן ,דבר נאה ומתקבל ,שהה' מצורף
לגפ"ן ואז ביחד יעלה י' ,שיהי' להם שתיית היין לחיים טובים ולשלום.

וז"ל תא חזי מה כתיב לעילא ויקח אחת מצלעותיו ,מאי אחת כמה דאת אמר (שיר ו)

אחת היא יונתי תמתי אחת היא לאמה ע"כ.
והענין בזה הוא ,דהנה גם האשה נקראת גפ"ן ,כמ"ש (תהלים קכ"ח ג') אשתך כגפן
פוריה ,ותראה נמי דלשון זה שאמרו חז"ל גבי יין ,זכה ולא זכה ,אמרו נמי גבי אשה,
זכה נעשית לו עזר לא זכה כנגדו ,והרי שח"ו יש מקום באשה שיהי' לאבן נג"ף זה לזה,
ולא ימצא נחת אצלה כגפן פורחת ,והוא כאשר אין היחס ביניהם בבחי' של יונה ,ואז
יורדים מדרגא לדרגא ,עד לכדי הפירוד ביניהם רח"ל בחי' של פריד"ה.

*
שם י"ה רמוז בז"ה והוא שם הרומז לענוה
הדרן לפרשתן ,בהקדם דברים נפלאים מהרה"ק ר' יוסף מדאמבראווע זי"ע שהביא
אא"ז זצ"ל באהל תורה בפרשתן ,לפרש הפסוק (תהלים ע"ה ח') כי אלקים שופט זה
ישפיל וזה ירים ,דהנה אי' בזוה"ק עה"פ זה שמי וזה זכרי ,כי י"ה עם שמ"י בגימ' שס"ה
רומז על שס"ה ל"ת ,ו"ה עם זכר"י עולה רמ"ח רומז על המ"ע ע"כ .ולפ"ז נמצא ז"ה [זה
שמי] מרמז על שם י"ה ,וז"ה [וזה זכרי] מרמז על ו"ה.

ובדברי חז"ל מצינו הרבה מעלות ומדות שנמנו גבי יונה שאפשר להשוותה בחיי
הנישואין ,והראשון והוא העיקר ,נאמנות היונה לבת זוגו ,כמ"ש חז"ל (מדרש שיר
השירים א') דמטבעה של היונה משעה שמכרת את בת זוגה אינה ממירה אותו באחר
עיי"ש ,וכמו"כ לענין קדושת הבית ,יש ללמוד מהיונה כמ"ש חז"ל (עירובין ק ).אלמלא
לא ניתנה תורה היינו למדין עריות מיונה ,וזהו היחס הנכון והראוי ותכלית הנרצה בין
איש לאשתו ,וכפתגם העולם "זיי לעבן ווי טויבן" בשלום ושלוה בשובה ונחת.

והנה צירוף החודש של תשרי הוא ו"ה י"ה ,וז"ש כי אלקים שופט ,בחודש תשרי
שאלקים שופט בארץ ,ז"ה היינו הי"ה ישפיל ,הוא לבסוף ,וז"ה היינו הו"ה ירים ,הוא
בתחלה עכתו"ד .ודאתאן מזה לעניננו כי ז"ה רומז על שם י"ה.

כ"א מהם צריך להחזיק עצמו רק לחצי ואז יצורף האות י' הרומז ליונה
והנה כבר אמרנו שצירוף היונה הוא אות י' לגפ"ן ,והרי עתה ה"נ כאשר הוא נושא
אשה ,צריך הוא לצרף לאשתך כגפ"ן הבחי' של יונה ,והעצה לזה שכל אחד מהם
יחזיק עצמו רק כמחצית ולא כדבר השלם ,וידע איניש בנפשי' כי כל זמן שלא נשא
אשתו הוא כפלג גופא ,ובהכרח הוא צריך לאשתו כדי להשיג שלימותו ,וזולת זה הוא
רק כחצי וחסר מאישיתו ,ואו אז כשיתאזר במדת ענותנותו לידע שאינו יחיד בעולמו,
ובהכרח נצרך לו לאשה ,וגם היא כנגדו תתבונן בזה ,אז מחצי וחצי יצורף האות י'
שהוא קומה שלימה ,דמספר עשר הוא קומה שלימה.

והנה אחז"ל איש ואשה שזכו שכינה שרוי' ביניהם לא זכו א"ש אוכלתן ,ופירש"י
שהוא מצד י"ה שביניהם ,ולפי"ז יתפרש לנכון ,ז"ה יתנו כל העבר על הפקודים ,כל
העבר על הפקודים היינו כל מי שנושא אשה "דעבר בימא" דהלא קשה זיווגו של אדם
כקריעת ים סוף ,ונמצא דמי שנושא אשה הוא כמו שעובר בים ,ועוד זאת כי הלא כ'
על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו ,ודרשו
חז"ל זו אשה ,נמצא שכל איש הוא כמי שהולך בים תוך שטף מים רבים ,והעצה
לעבור בשלום הגלי הים בלי שישטפנו הוא ע"י שישים השם י"ה באיש ואשה ,ואז
יזכה לשכינה שרויה ביניהם.

עוד זאת ,דנמצא באדם עשר כחות ברוחניות ועשר כחות בגשמיות ,וע"כ ציוה
הקב"ה ליתן עשרים גרה השקל (כמ"ש העקידה) .ולעניננו ,אות יו"ד במילואו הוא בגימ'
עשרים ,וזה צריך להתהוות בצירוף שניהם ,וע"י שהאיש והאשה יעמדו על מעמד
החצי ,וכ"א יבא אתו מספר חמשה ,ויתבוננו שזה צריך לזו ,וזו צריך לזה ,ואי אפשר
לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש ,וכל כחות הרוחניות והגשמיות שלהם
ישתלמו רק בצירוף שניהם ,או אז יצטרף משניהם האות יו"ד ,בחי' היונה ,שהוא
שלימות הגפ"ן ,ויתקיים בהם אשתך כגפן פוריה וגו' ,ויהי' לו הגפן לברכה ולא לקללה.

והצעה לזכות לזה ,הוא ע"י שיתנהג במדת הענוה ,ע"פ מש"כ האר"י הק' ,ששם
י"ה הוא שם הענוה ,ואז כאשר יתנהג הבעל במדת ענוה ,ויכלכל דבריו באמת וצדק
לנוכח אשתו במדה ומשקל לפי טבעה ותכונתה בענות חן ,אז יזכה שישרה שכינה
עליהם .אבל אם ח"ו לא יתנהג במדת ענוה ,אלא שישאיר הדבר על טבעו כמו שנולד
במדותיו הגרועות וכמ"ש ועיר פרא אדם יולד ,אז יסתלק ח"ו השם י"ה מביניהם
וישאר א"ש.

והנה כ' בעקידה שיש ג' דרגות בענבים ,בוסר ענבים יין ,בוסר הוא דרגא הגרוע,
שעדיין אינו ראוי לאכילה ,ענבים הוא כבר ראוי לאכילה ,אבל אינו התכלית הנרצה,
והעיקר הוא כשהוא כבר יין עכתו"ד ,והנה לפי מה שאמרנו שהבעל והאשה זקוקים
למדת הענוה ,יאמר נא ישראל שאין העיקר הוא להחזיק עצמם כבוסר וכדבר הגרוע,
אלא שמן הראוי להסתכל על עצמו כענבים שאין בו שלימות ,וראוי לשלימות ,ואו אז
יעלה הזווג יפה.

וזה שהראה הקב"ה למשה מטב"ע של א"ש ר"ל אם יהיו מוטבעים ויתנהגו ע"פ
הטבע ,בלי זיכוך המדות ,אז ישאר שם רק בחי' א"ש ,וע"ז הזהיר לו ז"ה יתנו ,היינו
השם י"ה יתנו ביניהם ,ואז יזכו לשכינה שרוי' ביניהם.

ובזה יעלה יפה המאמר חז"ל (פסחים מ"ט ).ת"ר לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו
וישא בת ת"ח וישיא בתו לת"ח משל לענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל ע"כ.
ויש להבין למה דימה זווג הגון לענבי הגפן בענבי הגפן ,ולדרכנו א"ש דכאשר כ"א
מחזיק עצמו רק כענבה ,הרומז שעדיין לא נגמר ונשלם וזקוק הוא עוד להשיג תכליתו
הנרצה ,אז הוא דבר נאה ומתקבל ,ויושלים בחי' הגפן בכי טוב.

והנה הלימוד לכ"ז הוא ממחצית השקל ,שכבר כ' המפרשים טעם לזה ,שהוא כדי
להורות שכל א' מישראל הוא רק מחצית וצריך לחבירו להשיג שלימותו ,וביותר צריך
לזרז כשנושא אשה ,שידע בטוב ,שהוא רק מחצית ,ובלא אשתו אין לו שומא ושוויות.
וזהו מה שהסמיך לכאן בתנחומא אופן הזווג של איש ואשה ,כיון שממחצית השקל
נלמוד היאך לחיות עלי אדמות עם אשתו ,באופן שיתן כ"א מחצית ממנו ,והשאר
ישאף להשיג מהשני ,ואו אז לא יהיה בהם נגף.

ועוד זאת ,יש לרמז בענבים מדת הענוה ,ע"פ המשנה (פאה פ"א משנה ב') ואע"פ
שאמרו אין לפאה שיעור הכל לפי גודל השדה ,ולפי רוב העניים ,ולפי רוב הענוה
ע"כ .וכ' הברטנורא דאית דגרסי ענו"ה בו' והיינו לפי רוב מדת טוב וענותנותו יוסיף,
ואית דגרסי לפי רוב הענבה בב' ,והיינו לפי גודל הגרגרים וקטנן ע"כ ,והרי מזה דענוה
וענבה עולים בקנה אחת.

ויש לרמז גם בשם התנא בעל המאמר בתנחומא ,שהוא רבי יונ"ה ,שכך הוא המדה
בזווגים שהתחברותם יחד יהי' ע"פ אחותי רעיתי יונתי תמתי וכאמור.

בעריכת הרב יצחק לויפער פאר שאלות און הערות אדער צו באקומען דעם גליון binyan@yeshivanet.com
ביטע האלטן די גליונות פריוואט און נישט צושפרייטן אין בתי מדרשים.
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