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ולמאן דאמר 'פניהם איש אל אחיו', הא כתיב: 'ופניהם לבית'! לא קשיא: כאן בזמן שישראל עושין רצונו של 

 מקום, כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום

 

Yoma 54a 

אמר רב קטינא בשעה שהיו ישראל עולין לרגל מגללין להם את הפרוכת ומראין להם את הכרובים שהיו 

 מרים להן ראו חבתכם לפני המקום כחבת זכר ונקבהמעורים זה בזה ואו

נכנסו נכרים להיכל ראו כרובים המעורין זה בזה הוציאון לשוק ואמרו ישראל הללו אמר ריש לקיש בשעה ש

שברכתן ברכה וקללתן קללה יעסקו בדברים הללו מיד הזילום שנאמר )איכה א, ח( כל מכבדיה הזילוה כי ראו 

 ערותה

 

Ritva 

רינן שלא היו בשעה שנכנסו גוים להיכל מצאו כרובין מעורין זה בזה. הקש׳ הרב בן מאוש ז״ל דהא בב״ב אמ

פניהם איש אל אחיו אלא כשהיו עושין רצונו של מקום. ויש מתרצים דהתם בכרובין דמשה אבל הכא בכרובים 

דצורתא שבכותלים תמיד היו מעורין. ותימה דא״כ היכי אמרינן לעיל שהיו מראין להם כרובים דצורתא להראות 

בנס היו מעורין עכשיו אלא שנעשה נס לרעה כדי  חיבתן לפני המקום. והנכון כמו שפי׳ הרא״ם ז״ל דהני נמי

 .לגלות ערותן

 

Rashi Devarim 1:3 

ָלא ָסמּוְך ַלִמיָתה; ִמִמי ָלַמד?  .ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש באחד לחדש ֹּא הֹוִכיָחן אֶׁ ל ד שֶׁ ְמַלמֵּ

ן ְבִני  ָלא ָסמּוְך ַלִמיָתה, ָאַמר, ְראּובֵּ ת ָבָניו אֶׁ ֹּא הֹוִכיַח אֶׁ ל ב, שֶׁ ֹּא הֹוַכְחִתיָך ָכל ַהָשִנים ִמַיֲעקֹּ י ָמה ל ר ְלָך ִמְפנֵּ ֲאִני אֹומֵּ

ת ין מֹוִכיִחין אֶׁ ָשו ָאִחי; ּוִמְפנֵּי ַאְרָבָעה ְדָבִרים אֵּ ְך ְוִתְדַבק ְבעֵּ לֵּ ִני ְותֵּ ֹּא ַתִניחֵּ ל י שֶׁ ָלא ָסמּוְך ַלִמיָתה,  ַהָללּו, ְכדֵּ ָהָאָדם אֶׁ

א מֹוִכיחֹו  ֹּא ְיהֵּ ל י שֶׁ ן ְיהֹוש  ְכדֵּ י. ְוכֵּ נּו, כּו' ִכְדִאיָתא ְבִסְפרֵּ הּו ּוִמְתַביֵּש ִממֶׁ רֹו רֹואֵּ א ֲחבֵּ ֹּא ְיהֵּ ל ֹּא ְוחֹוזֵּר ּומֹוִכיחֹו, ְושֶׁ ַע ל

נֱֶׁאַמר ל שֶׁ ן ְשמּואֵּ ָלא ָסמּוְך ַלִמיָתה, ְוכֵּ ל אֶׁ ת ִיְשָראֵּ ה ְבנֹוהִ " ,(שמואל א י"ב )הֹוִכיַח אֶׁ ת ְשֹלמֹּ ן ָדִוד אֶׁ  ְנִני ֲענּו ִבי", ְוכֵּ

 ':(מלכים א ב)

 

Sifri 

ומפני ד' דברים אין מוכיחים את האדם אלא סמוך למיתה: כדי שלא יהו מוכיחו וחוזר ומוכיחו, כדי שלא יהיו 

 .חבירו רואהו ומתבייש הימנו, ושלא יהא בלבך עליו, שהתוכחה מביאו לידי שלום

And because of four things a man should rebuke another only close to his death: So that he not 

rebuke him repeatedly, so that the other not be shamed in his sight, so that he (the rebuker) not 

bear a grudge in his heart (for his rebuke not being heeded), and so that he (the rebuked) not leave 

him and go (elsewhere). 
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Midrash Rabbah Eicha 1:51 

יּה ָמה ַאְת  יּה, ֲעַבר ֲעלֹוי ַחד ַעְרִבי, ֲאַמר לֵּ י, ָגַעת ֲחָדא תֹוְרתֵּ יּה עֹוָבָדא ֲהָוה ְבַחד ַבר ָנש ַדֲהָוה ָקא ָרדֵּ , ֲאַמר לֵּ

י ת יּה ְשרֵּ יּה ְיהּוָדאי ֲאָנא, ֲאַמר לֵּ ית ַמְקְדשֹון ִדיהּוָדאי ָחַרב. ֲאַמר לֵּ יּה ְדבֵּ יּה ָלָמה, ֲאַמר לֵּ י ַפְדָנְך, ֲאַמר לֵּ ֹוָרְך ּוְשרֵּ

י,  יּה ָגַעת ִזיְמָנא ַאְחִריתֵּ יק ִעמֵּ יּה ְיָדִעית ִמן ְגִעָייָתא ְדתֹוָרְך. ַעד ַדֲהָוה ָעסֵּ ָרְך ֲאַמר לֹו ֲאַסר תֹוְמָנא ָיַדְעְת, ֲאַמר לֵּ

יּה. ַוֲאבּוי מַ  ם ְשמֵּ יּה, ֲאַמר לֹו ְמַנחֵּ יּה ּוַמה ְשמֵּ יד ְפִריְקהֹון ִדיהּוָדאי. ֲאַמר לֵּ יּה ֲאַסר ַפְדָנְך ְדִאְתְיילֵּ יּה, ֲאַמר לֵּ ה ְשמֵּ

ם ְיהּוָדה.  חֶׁ ית לֶׁ יּה ְבִביַרת ַעְרָבא ִבְדבֵּ יָכן ָשְרָיין, ֲאַמר לֵּ יּה ְוהֵּ ין ַפְדנֵּיּה ִחְזִקָיה. ֲאַמר לֵּ ין ַההּוא ַגְבָרא תֹורֹוי ַזבֵּ ַזבֵּ

ין ְלִביִדין ִדינּוִקין. ָעַלל ְלַקְרָתא ּוְנַפק ְלַקְרָתא, ָעַלל ִלְמִדיָנה ּוְנַפק ִלְמִדיָנה, ַעד ִדְמטָ  א ְלַתָמן, ַאְתָיין ָכל ַוֲהָוה ַמְזבֵּ

ית ַאְת ַזְבַנת ְלִביִדין ְכָפַרָיא ְלִמְזַבן ִמינֵּיּה ְוַהִהיא ִאיְתָתא  יּה ְדַההּוא ְינּוָקא ָלא ַזְבַנת ִמינֵּיּה. ֲאַמר ָלּה ָלָמה לֵּ ִאמֵּ

ית ַמְק  יּה ְדַעל ַרְגלֹוי ָחַרב בֵּ י. ֲאַמר ָלּה ָלָמה, ָאְמָרה לֵּ יי ִלינּוקֵּ יּה ַדֲחָשיֵּיּה ָקשֵּ ְדָשא. ֲאַמר ָלּה ִדינּוִקין, ָאְמָרה לֵּ

ין ְלבִ ְרִחיִצין ֲאנַ  י. ֲאַמר ָלּה ַאְת ֲהוֵּי ְנִסיָבא ִליְך ִמן ִאילֵּ יּה ָעְלָמא ְדַעל ַרְגלֹוי ָחַרב ְוַעל ַרְגלֹוי ִמיְתְבנֵּ יְך ן ְבָמרֵּ יִדין ִדינּוקֵּ

יְך, ָנְסָבה ְוָאְזָלה. ְלָבַתר יֹוִמין ֲאַמר ַהאי ַגְברָ  ְך ְוָנַסב ְפִריעֵּ יתֵּ י ְלבֵּ י ַההּוא ְינּוָקא ּוְלָבַתר יֹוִמין ֲאָנא ָאתֵּ יֱחמֵּ יִזיל ְואֶׁ א אֵּ

יּה ָלא ֲאָמִרית ָלְך ַדֲחָשיֵּיה ָקשֵּ  יד, ֲאָתא ְלַגָבּה ֲאַמר ָלּה ַההּוא ְינּוָקא ַמאי ָקא ָעִביד, ָאְמָרה לֵּ יי ֲאִפלּו ַעל ַמאי ָקא ָעבֵּ

יּה, ְדִמן ַהִהיא ַשְעָתא ַאְתָיין רּוִחין ְוִעְלעּוִלי יּה ַנֲחשֵּ ן ַטֲענּונֵּיּה ְוָאְזִלין ְלהֹון. ֲאַמר ָלּה ְוָלא ָכְך ֲאָמִרית ָלְך ְדַעל ִרְגלֵּ

י א הּוא, ִדְכִתיב .ִרְגלֹוי ָחַרב ְוַעל ִרְגלֹוי ִמְתְבנֵּ ֹּא ִמְקָרא ָמלֵּ י, ְול ד ִמן ַעְרִביֵּ ( :ישעיה י, לד) ָאַמר ַרִבי ָאבּון ָלָמה ִלי ִלְלמֹּ

יּהוְ  ה( :ישעיה יא, א) ַהְלָבנֹון ְבַאִדיר ִיפֹול. ּוְכִתיב ַבְתרֵּ ר ִמָשָרָשיו ִיְפרֶׁ ַזע ִיָשי ְונֵּצֶׁ ר ִמגֶׁ טֶׁ  .ְוָיָצא חֹּ

 

Bnei Yissachar Av Maamar 3 

ב"ן דו"ד הטעם הוא להיות שמעתי בשם הרב הקדוש מהר"פ מקארעץ זצוק"ל על הא דאמרז"ל בט' בא"ב נולד 

 נשמת משיח בן דוד היא נשמה היותר גבוה וכוללת וא"כ צריכין ללידת זאת הנשמה זווג היותר עליון 

והנה נוכל להתבונן בענין אהבה גשמיות בעוה"ז בענין אהבת חברים ואיש עם אשתו בהיותם ביחד לא תוכר 

רב אז יתפעלו הנפשות באהבה יתירה אהבה עזה. כ"כ האהבה. משא"כ כשרוצים להיפרד ולהרחיק נדוד לזמן 

מגודל הגעגועו'. וע"כ חייב אדם לפקוד וכו' בשעה שיוצא לדרך וא"כ תתבונן לפי"ז דבשעת הפירוד אז הוא 

הזווג באהב"ה יתירה ביותר ומיקרי זווג היותר עליון ונולד מזה הנשמה היותר עליונה ע"כ להיות בעוה"ר 

בת"ב מיקרי בעוה"ר יו"ם יציא"ה לדרך נולד מזה הזיוג משי"ח הנשמה היותר הפירוד בין הדביקים נעשה 

 :עליונה וכוללת. הבן

ועפי"ז תתבונן מה ששמעתי שהקשו תלמידי הרב הקדוש מהרד"ב נב"ם זצוק"ל על הא דאמרז"ל שמצאו 

ושין רצונו של האויבים ביום ההוא את הכרובים כמער איש וכו' הלא אמרז"ל שזה לא היה רק בזמן שישראל ע

מקום ובהיפך ח"ו הכרובים הופכים פניהם זה מזה והשיב להם הקדוש הנ"ל חייב אדם לפקוד וכו' בשעה 

 :שיוצא לדרך וכו' ואתה הבן

 

Yevamos 62b 

הא מהכא  'אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך שנא' וידעת כי שלום אהלך וגוואמר ריב"ל חייב 

  נפקא מהתם נפקא ואל אישך תשוקתך מלמד שהאשה משתוקקת על בעלה בשעה שהוא יוצא לדרך

Rashi 

 :משום שמתאוה לו באותה שעה יותר -בשעה שיוצא לדרך 
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