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hen Moshe Rabbeinu describes all the sins that Klal 
Yisroel did during their forty years of wandering 
in the desert, he includes the incident of the 

Meraglim. The word he uses to describe them is 'Vateirognu' 
B’oholeihem. The word Vateirognu is not a common one. It is 
found twice in Mishlei and understanding its meaning will help 
us understand what Moshe was telling them.  
 
In one Pasuk, the topic is relationships between people. The 
Malbim writes: שהוא מתלונן תמיד לאמר שחבירו שונאו ומריע לו. 
'Rogen' is the constant complaining that, “My friend hates me 
and tries to cause problems for me”. It’s not based on fact, just 
an overall negative belief.
 
In another Pasuk, describing people’s reaction to Hashem’s 
treatment of them, the Malbim writes: על תמיד  שמתלונן   מי 
 A person .השם שבראו לרעתו ושהרעות בעולם הם רב מן הטובות
who believes that the overall world is bad, created not for 
pleasure, or success. Instead, it was created for people to fail 
and to be unhappy.
 
I know people like this, always upset, who interpret what 

everyone does in a negative and cruel manner. I found it 
fascinating that there is a word for this trait. What’s sad is 
that this trait is like a parasite. It finds a home in unsuspecting 
people, those unaware that their “immune system”, their ability 
to see things rationally, has been compromised.

People with this nature always believe that the complaint is 
legitimate unaware that it is their nature. They are only slightly 
different than the narcissist, the person who is certain that he 
has the right to complain and that everyone knows that he's 
correct in his accusation of others.
 
The generation of the spies claimed unsubstantiated claims, 
such as 'Hashem took us out of Mitzrayim because He hates 
us', believing at that moment that their claim is supported by 
fact, instead of what it was, an illusion of their making. This is 
important, as a common Hashkafic thought is that the Aveirah 
itself is a one time action, and is often easy to forgive. But the 
root, the trait that led to it, is more dangerous. Therefore, 
watch out from such people as best you can. More importantly, 
make sure you don’t fall prey to this trait even if only sparingly. 
It makes us ugly inside. 
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Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

ocusing on the task at hand is a positive trait. It 
allows people to target what they want to achieve 
which increases their chances of success. Recently, 

on the day of my son Moshe O”H’s Yahrtzeit, I realized 
that focus, which is overall a very positive 
trait, can be counterproductive and 
people can lose much of what their focus 
has allowed them to achieve.
 
I realized that focus alone won’t help people 
succeed in many areas of their lives. They 
must add one more ingredient to achieve 
their goal. To succeed people will have 
to blend the proper amount of effort 
needed to achieve their goal and to do so with the 
correct amount of emotional connection.
 

Searching for the perfect blend creates a lifetime challenge. 
Many people shy away from lifetime challenges because 
they require a long-term effort and the realization that 
they will never completely “graduate”. Success, to a 

degree, is intangible. Because it is difficult to 
gauge success, the anxiety of not knowing 
whether people are succeeding or not 
“haunts” many people. It is impossible to 
be certain whether a person has found 
a satisfactory blend. To make this more 
complex, the proper balance varies in 
each circumstance.
 
In the weeks before my son's recent 

Yahrzeit, I tried to undertake something that I wouldn’t 
otherwise do as a Z'chus for his Neshama. This year, I 
realized that, while what I am doing will hopefully be a 

F
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Parshas Devarim- The Siyum Hashas, Devorim and Tisha B’Av  
By David Gurwitz 

 
Tehillim 137 is the kappitel related to both Parshas Devorim and Tisha B’Av. Rav Shamshon 
Raphael Hirsch zt”l explains, in his own remarkable and enlightening words, the theme of the 
kappitel: “It is the thought that, when Yerushalayim and Tzion fell, when we lost our 
independence as a nation and the sanctuary of Hashem, the voice of inspired song was silenced 
and the harp was stilled. The spirit of Jews did not, contrary to the assumption of the gloating 
foe, come to an end when Yerushalayim’s walls fell. It was Babylon and not Yerushalayim that 
came to the end of its power.” 

Following Parshas Masei last week, I continue discussing my recent journey to Eretz Yisroel, and 
will try to connect it to the three major twists in the road that we are about to take: Parshas and 
Sefer Devorim,  Tisha B’Av, and, of course, the Siyum Hashas.   

However, let’s start by exploring what these three “weigh stations” have in common.  

All three focus on the power of words, which is the literal meaning of the word “Devorim,” as 
well as on the power of speech in our lives, both proper and improper. They also have in common 
the power of memory - what we did in the past - in order to propel us to change how we see 
and do things that will either drive away the Shechinah or bring it closer.  

We begin this week reading Parshas Devorim, which begins the fifth of the five books of the 
Torah, which is made up of 304,805 letters. I stress that point because this is being written right 
before the month of Menachem Av, which can also mean to give comfort to the Alef-Bais.  

Moshe Rabbeinu spent the last five weeks of his life encouraging us and teaching us many new 
laws, and preparing us for a life out of the desert, where food would have to come from the work 
of the land, governments would have to be established, and outside forces would have to be 
dealt with.  

Moshe also spent time rebuking all of Klal Yisroel, while they awaited entry into Eretz Yisroel, 
about the past incidents of misbehavior which are the essence of Sefer Bamidbar. However, 
Moshe Rabbeinu used his words carefully in order to avoid embarrassing the listeners, with 
inference to places and events where we erred. This mussar shmuess, in which Moshe also taught 
us about giving a mussar shmuess, is a meaningful way to approach Tisha B’Av, the second of 
our three paths.  

Tisha B’Av is the day on which both Botei Mikdosh were destroyed over two thousand years ago. 
It always follows the reading of Parshas Devorim and always falls out in Menachem Av, again 
teaching us to watch what we say. We read Megillas Eichah, which is written in an order following 
the Alef-Bais. In one case, the order is reversed by the letters Ayin, meaning eye, and Peh, 
meaning mouth, to teach us that we improperly put our eyes before our mouths, which the order 
of the Alef-Bais teaches is not the way to live. We were not in order with our speech to each 

his Shabbos is one of our titled Shabbosos – 
Shabbos Chazon – based on the opening word 
of the Haftorah, אמוץ בן  ישעיהו   the vision ,חזון 

of Yeshayau son of Amoz. Chazal call Yeshayah the 
prophet of consolation (Bava Basra 14b), but here his 
words are called חזון  - the harshest of terms for נבואה, 
because here he delivers a jarring rebuke to his people 
(Rashi Yeshaya 1:1). His audience was Klal Yisroel in a 
deteriorated state – already about one hundred years 
before the Churban – see Rav Schwab on Yeshaya. He 
compares them to Sdom, to an adulterer, to thieves, 
to lovers of bribery and NOT rendering justice even 
to orphans; a heartbreaking list, especially for Jews 
that had visited the Bais Hamikdash and offered their 
Korbanos, but Hashem considered them trespassers – 
חצרי רמס  מידכם  זאת  בקש   who asked you to trample – מי 
my courtyard? This is the theme of Yeshaya’s Nevuah, 
dire predictions of Churban, until the 40th chapter. 
From the 40th until the 66th, his messages are of נחמה – 
consolation - of the world under מלך המשיח that we all 
are waiting for IYH.

My dear brothers and sisters, with the world as it is 
today, we all are waiting to be consoled in one way 
or another. The משחית that was let loose on the world 
caused some very serious losses in our little מחנה. Losses 
of dear and beloved family members, good friends and 
of too many Gedolei Yisroel, that we still cannot wrap 
our heads around. Any serious, intelligent person still 
ponders and re-thinks his old theories and well-worn 
conjectures, trying to figure out what message Hashem 
is sending us. I think, as far as I’m concerned, there are 
many answers and they ALL may be right. And on top 
of all that, hearing, reading and seeing the unsteady 
circumstances that our country is going through does 
not breed much positive reliance as to where it will 
lead. We see that what was once labeled as the מדינה של 
.has lost some of its glitter. Hashem Yerachem חסד

We wonder how so many people have lost their minds. 
We are amazed at the success of the Marxist teachers 
in the so called academia who were able to have such 
an impact. We are amazed at how many “Leidighers”, 
helplessly empty people with nothing to do, there are. I 
have a נסיון, a test like I’ve never had before. I desperately 
want to call in to a radio talk show and tell them the 
slogan they should be promoting is “DEFUND THE 
PROTESTORS”. Who feeds them? Where do they 
sleep? Someone is. Where have all the wise men gone?

In the midst of this unnerving whirlwind, frum Jews 
are again faced with the daunting exercise of focusing 
on Churban Bais Hamikdash. Year after year, we must 
deal with how to feel the loss of the Mikdash when we 
never experienced its splendor and glory. We never 
felt the surge of רוחניות, the shortness of breath walking 
through the halls, the sensory response to the Shechina 
that was nearly tangible. It is a צריך עיון that really needs 
 מתאבל to make us become one of those that are truly עיון
on the Churban.

I just may be giving away my Tisha Ba’av Derasha 
in Shul, but I hope it will be worth it if more people 
think about it. Let us try. We all remember, Hashem 
Yerachem, when all our Shuls and Yeshivos were shut 
down. To Daven, to learn in the solitude of our own 
homes quickly lost its charm, and maybe you were 
one of those clamoring for us to go back. Weeks ago, 
I quoted one of the guys, who almost sadly admits 
to being one of those that no matter what, Davening 
is ALWAYS TOO LONG, who told me “I really miss 
Shul”. When we finally were able to enter, we greeted 
the Shul as a long lost friend, and some of us just ran to 
the Paroches and gave it a teary-eyed kiss of hello; we 
are back home. Hashem gave us a taste of that צמאה לך 
 in order - מקדש מעט the thirst to connect to our - נפשי
to appreciate that dormant sentiment, inborn to our 
Neshamos to be passionate about ציון כי היא בית חיינו, our 
real home. 
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'מנותלאבי יתומים ודיין א'  
‘Father of orphans and Defender of widows’ 

I went home from yeshiva happy, looking for Mother to say hello. 
I found Mother in a corner of the house, her arms wrapped 
around herself and her face hidden in her palms. Tears were 
flowing, and she was sobbing from crying as if her world had 
collapsed. I was frightened and I asked her what happened? But 
because of her crying, she was unable to answer me. I tried 
repeatedly until she finally opened up to me. Today they let her 
go at work and how would she feed the little one?! Mother was 
the sole provider for the family since Father was taken to the 
True World when I was five. She lost her income and she cried. 
I called a family friend who was an accountant. I asked him how 
much money was due my mother after working for 25 years? He 
wanted to know what happened and he wanted the details. After 
calculating, he said it was close to half a million shekel. 
Smiling from ear to ear, I went to my mother and I told her we 
are going out. My mother replied: “Can’t you see I am crying? Let 
me cry in silence!!!” I was only 14 then, but I was sure I had the 
solution to the problem, I told her, “Let’s go buy a house.” 
I left her no choice, and while the tears were still on her cheek, 
we walked to the bus stop. We got on the first bus and switched 
to a bus going to the neighborhood I wanted. We looked for 
someone selling a house, we found one for the exact amount of 
the benefit, we signed a note dependent on the benefit and we 
were already given the keys. Two days later our apartment was 
already rented out to new tenants. The rental money she 
received covered the expenses only now she did not have to go 
to work. Three days later, her old job called her asking her to 
come back as they could not find anyone to replace her. Mother 
agreed on condition they give her the benefits, they agreed as 
long as she returned to work. She went back to the job she loved 
but now her salary doubled, her wages and the rental fee. 
This happened about 20 years ago. Looking back, I thought about 
how many hashgachos were in this story. True, I was young, but 
when you grow up without a father, you take on the 
responsibility and Hashem knows to take care of your needs. The 
tears of orphans and widows reach the Throne of Glory, and if 
you ask, what does a 14-year-old boy know about real estate, the 
truth is, not much. But just the night before, I was learning with a 
young man who told me about a house for sale in a 
neighborhood that was affordable, so we went there. From this 
young man I learned the prices and how to buy and rent, Hashem 
had sent him to me. 
Now I must publicize it and thank Him.                                    .ב.מ 
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Between Tophel and Lavan – תופל ולבן 
The Maggid of Yerushalayim, R’ Shabsai Yudelvitz would relate: On 
Tisha B’Av, the people of Yerushalayim would sit in the shuls and 
they would cry bitterly. A non-Jewish tourist would see them all 
crying, would ask, “What happened?” They would tell him that the 
Bais HaMikdash was burned down. The goy would ask, “Why do you 
have to cry so much for this? Most probably there are many other 
nice places?” They explained to the goy that the Bais HaMikdash 
was not just an ordinary place, rather, it was the most beautiful 
building in the world. The goy asked: “If so, then why didn’t you take 
out insurance?!” 
This is the nature of a person; he always wants to solve problems. Of 
course, if you want to ensure that there are no problems, you take 
out insurance. There is life insurance, accident insurance, property 
insurance, unemployment insurance, travel insurance, etc. The main 
thing is that there is insurance, you have peace of mind that if chas 
v’shalom there should be an accident, we are practical, and we try 
to solve the problems. We forget that there is another side to this, 
the spiritual side, we are involved in the material aspect, but we 
forget the spiritual ‘problem’. 
Moshe Rabeinu rebuked Bnei Yisrael by way of a hint: ובין 'בין פארן 

ולבן' תופל  – ‘between Paran and Tophal and Lavan’ (1:1). Rashi 
quotes Chazal, ‘R’ Yochanan said, “We have gone over all of 
Scripture and we have not found a place whose name is Tophel or 
Lavan. Rather, Moshe rebuked them over the words with which they 
slandered the manna, which is white, and over what they did in the 
Wilderness of Paran through the spies.” If we examine the words of 
R’ Yochanan we will see that in order to reach the true meaning you 
must exert effort. “We have gone over all of Scripture and we have 
not found”, this is hinted at in the words of Chazal, ‘I have labored in 
Torah and succeeded – believe him’ (Megillah 6b). Seemingly, it 
should have said ‘You labored and succeeded’ why does it use an 
expression of ‘finding’? Because there is no connection between the 
effort and the result. A person can labor to find the answer to a 
difficult question and in the end, something comes to him that he 
never thought of before. Thus, ‘You labored, and you found’. 
Perhaps this is why it states that the third Bais HaMikdash will come 
down already built. If we had to build it, we would have been 
involved in solving problems and the challenge to build it. But now 
that we do not have to quarry stones, we can focus on the main 
thing, the distress of the Shechina, and seek out the spiritual way for 
us to build the Bais HaMikdash.       

                -Tiv HaTorah - Devorim 
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The Amazing Connection between the 528 Hours of Bein HaMetzarim  
and Sefer Devarim that Connects Torah She’b’chsav with Torah She’b’al Peh

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Devarim 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

In other words, we wish to connect these two rebukes—
Moshe's rebuke of Yisrael before his death with the prophet
Yeshayah's rebuke of Yisrael concerning the destruction of
the Temple. Since we read Yeshayah's rebuke on the Shabbas
before Tisha B'Av, it was arranged for parshas Devarim to
coincide with the reading of this haftarah.

The 528 Hours of Bein HaMetzarim Correspond 
to the 528 Chapters of Torah She’b’al Peh

I had a fantastic idea that I would like to present to our 
royal audience.  It is a novel explanation as to why Ezra 
HaSofer arranged for us to begin sefer Devarim annually on 
the Shabbas preceding Tisha B’Av.  Let us refer to a chiddush 
from the brilliant Bnei Yissaschar (Tamuz-Av 2, 7).  He notes 
that the 22 days of Bein HaMetzarim, spanning from Shiva 
Asar B’Tamuz to Tisha B’Av, contain precisely 528 hours.  
This is precisely the number of chapters contained in all of 
the Mishnayos, which are the basis of Torah she’b’al peh.  In 
fact, the Megaleh Amukos (Shemos) writes that the sum total 
of all the chapters in the six orders of the Mishnah equals 
מפת"ח (528), which means key.  After all, the Mishnayos 
redacted by Rabeinu HaKadosh are the key to interpreting 
and understanding the entire Torah.  

The Bnei Yissaschar goes on to explain the deeper 
connection between the 528 hours of the 22 days of Bein 
HaMetzarim and the מפת"ח (528) chapters of Torah she’b’al 
peh.  He refers to the Midrash (V.R. 7, 3): הללו הגלויות  כל   "אין 

מתכנסות אלא בזכות משניות, מאי טעמא ַּגם ִּכי ִיְתנּו ַבּגֹוִים ַעָּתה ֲאַקְּבֵצם".  All 

This upcoming Shabbas, on which we read parshas 
Devarim, is referred to as “Shabbas Chazon.” This name 
derives from the fact that the haftarah designated for this 
special Shabbas is taken from the words of the prophet 
Yeshayah, who prophesied about the destruction of the Beis 
HaMikdash (Yeshayah 1, 1): חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה" 

ירושלים" the vision—ועל  of Yeshayahu the son of Amotz,
which he saw concerning Yehudah and Yerushalayim.
This parsha and this haftarah are always read, without
exception, on the Shabbas before Tisha B’Av — or on the
actual Shabbas of Tisha B'Av, in which case the fast is
postponed to the following day, Sunday.

It is a well-known fact that the weekly Shabbas Torah-
readings conform to an annual cycle, arranged with precision 
and profound meaning by Ezra HaSofer (Megillah 31b).  It
is worthwhile, therefore, to investigate why Ezra HaSofer
saw fit to institute the reading of parshas Devarim on the
Shabbas prior to Tisha B'Av.

Addressing this issue, the Levush (O.C. 428, 4) cites the
words of the Tur and the Shulchan Aruch (ibid.): תשעה באב" 

ואתחנן"   .Tisha B’Av prior to (parshas) Vaeschanan—קודם 
Then, he explains: בתוכחותיו שמתחלת  דברים  פרשת  שיקראו   "כדי 

 so—של משה קודם ט' באב, כדי להפטיר בה בחזון שהיא תוכחת על חורבן"
that Moshe’s rebuke of the people, which begins in parshas 
Devarim, will be read before Tisha B’Av along with the haftarah 
of “Chazon,” which is a rebuke concerning the destruction of 
the Temple.  

                                                                   לזכר נשמת לאה בת ר' ישעיה מנחם           לזכות רפואה שלימה אסתר בת מרים     בס"ד                                                    

For questions, comments, to purchase the Sefer “Parshah Pshetl”, or to receive a free weekly Dvar Torah on the Parsha- Please email: ParshaPshetel@gmail.com  Thank you, Y. Schechter 

FFrroomm  RReedd  ttoo  WWhhiittee  
אלה הדברים אשר דבר  ““  11::11
משה אל כל ישראל בעבר הירדן,  
במדבר בערבה מול סוף בין פארן  
 ””ובין תפל ולבן וחצרות ודי זהב 

“These are the words that Moshe spoke to all 
of Yisroel, on the other side of the Jordan, 
concerning the Wilderness, concerning the 
Ahavah, opposite the Sea of Reeds, between 
Paran and Tofel, and Lavan, and Chatzeiros, 
and Di Zahav.” Rashi says that Moshe rebuked 
Klal Yisroel here by alluding to the places 
where they sinned.  Why did Moshe rebuke 
them in this roundabout way, instead of 
rebuking them outright for the grievous sins?   

 Moshe Rabbeinu was teaching Klal 
Yisroel how they must act in all future 
generations to ensure that the Midas Hadin 
does not reign – ways that they can be Mevatel 
the evil decrees and receive Chesed and 
Rachamim from Hakodosh Boruch Hu.  “  בעבר
 – ”יר"ד די"ן“ ,refers to ”ירדן“ ,The word – ”הירדן
the judgment comes down to this world, Chas 
V’sholom.  How is one to be Mevatel these 
judgments? “במדבר” – is the Gematria of 248, 
which alludes to the 248 Mitzvos Aseh of the 
Torah.  One must toil in the Torah and Mitzvos 
with, “בערבה” – a Loshon of עריבות, sweetness, 
and pleasantness.  “מול סוף” refers to that 
which is at the end, the יסוד, which means that 
one must seek a Tikun for the Yesod.  “בין פארן” 
– “ נ'  –פאר   ” – One must crown himself with the 
 which represents doing Teshuva, as there נ' 
are  'נ – fifty, levels of Teshuva.  “ פלובין תו ” – this 
is from a Loshon of תפל – that which is 
insignificant.  One who does Teshuva must not 
become arrogant about it, rather he must 
continue to see himself as a  תפל, insignificant.  
 One must make himself, “white” and – ”ולבן“
pure, he must purify himself from his physical 
lusts and desires, and through that he will be 
Zoche to sweeten all judgments, turn all 
judgments from red to white.  If one does make 
himself white, then he will be Zoche to, “וחצרות” 
 he will be able to break all ”ח"ץ“ – ”ח"ץ ת"ר“ –
of “600 ”ת"ר judgements.  “ודי זהב” – This refers 
to those who are extremely wealthy, who are 
not lacking anything, yet they never think that 
it is their own wisdom or power that achieved 
what they have, rather they recognize that it 
is all from Hakodosh Boruch Hu.  These are 
ways for Klal Yisroel to ensure that the Midas 
Hadin does not reign, but rather we should be 
Zoche that the Midas Hachesed and 
Rachamim should reign at all times. (  מגן
  (אברהם

 What do the words of the Midrash 
 mean? It is well known ”מוכיח אדם אחרי“ 1:2

that Moshe had a speech deficiency.  Yet we 
are told here that Moshe’s sincere words made 
a great impression upon Klal Yisroel, and they 
heeded his words.    דברים היוצאים מן הלב נכנסים
 Words that come from the heart enter – אל הלב
the heart.  This is what the Midrash is 
teaching us here.  When one seeks to rebuke 
another, he should not attempt to do so by 
using eloquent speech, rather he should speak 
from the heart. He should speak to the sinner 
with concern for the sinner, and not for any 
personal accolades, or recognition.  “  מוכיח אדם
 One should rebuke another – “after – ”אחרי
Me” – not for one’s own personal gain, but for 
the sake of Hakodosh Boruch Hu, to get the 
person to follow after Hashem.  If one does 
this, “חן ימצא” – he will find favor in the one 
whom he is rebuking, and will be listened to.  
However, “ממחילק לשון” – the one who speaks 
with a smooth tongue, but acts for his own 
benefit, his words will not be heeded. (  כתב
  (סופר
 is a Remez to throwing ”בעבר הירדן“ 
away one’s Aveiros. Micha 7:19 “  ותשליך במצלות
 You will cast all their sins into“ – ”ים כל חטאתם 
the depths of the sea.”  Klal Yisroel will throw 
away all of their sins in the Yarden, “במדבר” – 
with, “ דבור” – “speech” – Torah and Tefilah.  
 Each member of Klal Yisroel should – ”בערבה“
be, “מעורב” mixed together with the rest of Klal 
Yisroel. This means that they should not be 
arrogant, but should be a part of Klal Yisroel, 
and not look down at others.  How is one to 
ensure that he remains humble – “מול סוף” – he 
should gaze as to what will be at the end.  At 
the end, all will be equal in their grave: the 
wealthy, the poor, the wise, the fool.  One does 
not take with him into the next world anything 
physical. So, while in this world one may see 
that he has more than others, he should 
recognize that in the end all will be equal, and 
there is no reason for him to become arrogant.  
 ”פאר“ ,This comes from a Loshon of – ”בין פארן“
– leaning towards the side of good.  “ובין תופל” – 
This alludes to the side of evil.  One must know 
what is evil so that he refrains from doing 
those acts and remains on the side of good.  
 refers to being white and pure with his – ”לבן“
speech.  This means that one should say what 
is in his heart, and not have one thing in his 
heart and say something else with his mouth.  
  .The fodder of the field – ”חציר השדה“ – ”חצרות“
One must consider himself like the vegetables 
of the field, that if it does not ingest water it 
will dry out.  So too man, if he does not 
constantly drink water from the water of the 
Torah, which is called water, then he will dry 
out.  “ודי זהב” – One should see himself that he 

has enough gold, money.  There are many 
people who always have a desire to acquire 
more wealth.  The more they have, the more 
they want.  It is a never-ending pursuit, and it 
causes them not to have time to serve 
Hakodosh Boruch Hu properly.  Rather, one 
should be happy with his lot and focus his life 
on serving the Ribbono Shel Olam. (אדרת אליהו)  

 Megilas Eichah 5:1 “זכר ד' מה היה לנו”  
–– “Remember Hashem what happened to us.”  
Chulin 89a – Hakodosh Boruch Hu says to 
Klal Yisroel, “  חושקני בכם, שכל זמן שאני נותן לכם
 I have a great“ – ”גדולה, אתם ממעטים עצמכם
desire in you, for every time that I give you 
greatness, you minimize yourselves.”  
Hakodosh Boruch Hu gave greatness to 
Avrohom Avinu, and what did Avrohom do?  
Bereishis 18:27 “ואנכי עפר ואפר” – “I am but dust 
and ashes.”  Hakodosh Boruch Hu gave 
greatness to Moshe Rabbeinu, and what did he 
do?  Shemos 16:7 “ונחנו מה” – “And what are we 
– we are nothing.”  Dovid Hamelech received 
greatness and he said, Tehillim 22:7 “  ואנכי
  ”.I am not a man, I am a worm“ – ”תולעת ולא איש
This is not so for the other nations of the world, 
for when Hakodosh Boruch Hu gives them 
greatness, they become arrogant.  We see the 
Midah of humility exclusively by Klal Yisroel.  
The word, “מה” alludes to the Midah of 
humility, as we see Moshe said, “ונחנו מה.”  
 – ”מה היה לנו“ ,remember Hashem – ”זכור ד'“
that it is only us, Klal Yisroel, who have the 
Midah of, “מה” – humility.  Please make us 
great, for making us great only causes us to 
become even more humble and recognize Your 
greatness. (נחמת ציון) 

 While it is proper for one to rebuke 
another who sinned, one must do so with great 
intellect.  The purpose in the rebuke must be 
to bring the person back to the path of the 
Ribbono Shel Olam, and not for any personal 
reasons. While showing Klal Yisroel the folly 
of their ways, he also showed them a good side.  
He alluded to the great goodness that 
Hakodosh Boruch Hu gave Klal Yisroel, and 
that Klal Yisroel could continue to receive if 
they will return from their evil path, and 
follow the path paved for us by the Avos 
Hakdoshim.  We must contemplate the 
reasons that we are not Zoche to have a Bais 
Hamikdash now. We must cry and mourn over 
not having it, and we must seek ways to once 
again be Zoche to have it.  The path for this is 
through serving Hakodosh Boruch Hu through 
humility.  May we be Zoche to achieve this 
goal, and be Zoche to see the rebuilding of the 
Bais Hamikdash, במהרה בימינו אמן! 

Parashas Devarim פ"שת םירבדתשרפ

Hebrew Academy of Cleveland
Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the worldwide edition of Peninim 

לארשיינבלאהשמרבד...הנשםיעבראביהיו
It was in the fortieth year… when Moshe spoke to Bnei Yisrael. (1:3)

Rashi comments, “This teaches us that Moshe Rabbeinu did 
not rebuke them until immediately before his death.” Rashi continues 
that Moshe derived this from Yaakov Avinu, who also waited until he 
was on his deathbed to rebuke his sons. Yaakov said, “Reuven, my son, 
why did I not rebuke you earlier? It was so that you should not leave me 
and join up with Eisav, my brother.” This comment begs elucidation. 
Reuven was a holy person who, for the slightest vestige of sin, sat in 
sackcloth and fasted for a lengthy period of time. To say that rebuke 
would drive him to leave the Shivtei Kah, tribes of Hashem, and join 
Eisav, his uncle, is to suggest that he was quite far from virtuous. 
Furthermore, if Yaakov believed that rebuke could generate such a 
negative reaction from Reuven, can we even begin to imagine the 
negative effect it would have on us? 

To have a better perspective concerning the spiritual descent 
that a degrading experience can catalyse, we turn to Chazal, Chagigah
5b: “Rebbi (Rabbi Yehudah HaNasi) was holding a Kinos, Book of 
Lamentations, in his hand. He read it. When he reached the pasuk, ‘He 
has thrown Yisrael from the Heavens to the earth,’ it (the Book of 
Eichah) fell from his hand. He exclaimed, ‘Indeed (they have fallen), 
m’eigra ramah l’birah amikta, from a high roof to a deep pit.’ What is it 
that Rebbi saw in the falling book that illuminated his understanding of 
the pasuk? Horav Chaim Shmuelevitz, zl, explains that he realised that 
the book’s place in his hand or on the floor was irrelevant to its 
condition. Where the book was situated was not the issue, but rather, 
how it arrived there. It was the fall that damaged the book. (Being on 
the floor did not damage it – the fall did.) Likewise, the tragedy of Klal 
Yisrael is not where they are now in galus, exile; rather, it is the downfall 
and shock of the abrupt decline, “from on high to down low,” that 
battered them terribly. “He has thrown (Yisrael) from the Heavens to the 
earth.” The change of location from Heaven to earth did not impact Klal 
Yisrael as profoundly as much as the fall itself.

Coping with adversity, especially if it is sudden, can have a 
devastating transformative effect on a person. The tribe of Dan rejected 
Shlomis bas Divri’s son, and, when no one supported him, he 
blasphemed. In one split second he lost his worlds: this world; and the 
World-to-Come. He could not handle the fall. The Jewish People did not 
react much better when Moshe Rabbeinu (according to their erroneous 
calculation) was late in returning from Heaven. When the Satan
depicted for them an image of Moshe on his deathbed being 
transported by angels, they lost it. Their spiritual descent resulted in the 
Golden Calf, for which we are still paying to this very day. 

We all confront situations that can – and do – engender a 
spiritual descent. Some can succumb to a free-fall and have great 
difficulty returning. Others fight every step of the way, grasping at 
anything they can, to prevent their fall from causing serious, lasting 
damage. A person must be constantly on guard when he confronts a 
challenge, a period of adversity, lest he be caught off guard and edge too 
close to the precipice. The plunge is far more damaging than where one 
lands. One can always climb back up – unless – the fall in and of itself 
has caused him to lose his nerve, to be deprived of his self-control. Once 
his presence of mind has been impugned, he will have neither the desire 
nor the willpower to climb back up and return to his original spiritual 
status. A spiritual wound requires time to heal. We must give the person 
who has fallen time – support, comfort – and encouragement. To turn 

our back on him is to encourage spiritual suicide. It is all about time, 
patience and perseverance. 

Horav Sholom, zl, of Probisht (Father of Horav Yisrael Rizhiner) 
was wont to say, “When a garment becomes soiled with mud and one 
hurries to clean it (while the mud is still moist), he will cause the stain to 
soak deeper, as it becomes absorbed in the fibres of the cloth. Rather, 
he should wait until the mud becomes completely dry, and then, with 
light rubbing it will all come off without leaving a mark.” People are not 
much different. Give them time and support – they will return – as long 
as they know that they are wanted. 

תאונלורפחיוונינפלםישנאהחלשנורמאתוםכלכילאןוברקתו
ץראה

All of you approached me and said, “Let us send men ahead of us, and 
let them spy out the land.” (1:22)

The chet ha’meraglim, sin of the spies, is recorded in the 
annals of our nation’s history as one of its most egregious sins. It was 
the precursor of what became our national day of mourning, Tishah 
B’Av. The ring leaders received their due punishment immediately. The 
rest of the nation, which capitulated to their self-imposed anxiety, saw 
their punishment carried out over the next thirty-eight years as they 
perished in the wilderness. What aggravates the sin most is that the 
spies were all men of repute, distinguished Torah leaders and princes of 
their individual tribes. How did such spiritual giants fall so low, from a 
spiritual zenith to such a nadir of depravity, that they lost their portion 
in Olam Habba, the World to Come? 

Horav Mordechai Schwab, zl, quotes Horav Elchanan 
Wasserman, zl, who quoted his Rebbe, the Chafetz Chaim, zl, that any 
question concerning taking action, undertaking an endeavour, 
attempting to understand what is taking place in his life, whether it is a 
question that is spiritual or physical/material in nature, one should turn 
to the Heavenly Throne and listen to what Hashem has to say. 
Understandably, this is a metaphor for the Torah, for Hashem and the 
Torah are one. In other words: the answer/explanation to all one’s issues 
and questions are to be found in the Torah. To put it in every-day terms: 
consult a tzaddik, righteous person, who is well versed in the Torah and 
seek his guidance. Everyone should have a rebbe, for a rebbe is one’s 
connection to Heaven. His rebbe is the conduit for Hashem’s Heavenly 
guidance on earth.  

Rav Schwab sums it up succinctly. One who seeks to follow the 
will of Hashem, to serve the Almighty with a complete and perfect 
heart, must first determine the ratzon, will, of Hashem. The individual 
who first decides to act on his own, without turning to and asking for 
rabbinic/Torah guidance, is no longer able to listen properly with a 
captive ear, since his personal, vested interests stand in the way. It is 
similar to seeking guidance once one’s mind is already made up. He 
does not want advice. He wants a blessing that will coincide with his 
preconceived decision. A Jew’s goal must be to live chaim birtzonon, life 
in accordance to Hashem’s will. One who lives according to Hashem’s 
will never suffers from life’s ambiguities, because his trust in Hashem 
enables him to rise above them with the knowledge that this is what 
Hashem wants; this is what He asks of us. We abide by His will. 

A young ben Torah was growing spiritually, both in his 
erudition and yiraas Shomayim, fear of Heaven. He was on his way to 
achieving an enviable level of spiritual integrity. He married a wonderful, 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS DEVARIM 
AICHA - TAKING THE HOW OUT OF THE HOWL 

This week we will read the word הכיא  three times. The first time is in the parsah ידבל אשא הכיא . The second time is in the Haftorah  הכיא
The third time is the first passuk of Megillas Aicha . הנוזל התיה  Let us examine this word as it appears to be the theme . דדב הבשי הכיא

of the Three Weeks and Tisha B'av.  
 
The first instance that the spelling of this word with a different pronunciation is mentioned in the Torah is by the chait of Adam 
Harishon upon where Hashem asked Adam after eating from the Aitz Hadaas הכיא  (Ayekah) where are you? These two words share 
the same spelling and therefore they share a common message. When one loses tremendous levels from his former spirituality and 
loftiness as in the case of Adam Harishon after his chait which is hinted in Hashem's inquiry Ayekah, the natural reactions are 
lamentation and mourning alluded in the word Aichah.  
 
However, there let us suggest another interpretation to the relationship of Ayekah and Aicha. Adam's reaction to his colossal fallout 
from Hashem was all included in one word ךיא  which translates How. When Adam experienced his spiritual loss, he reacted with the 
word or feeling that denote disbelief; How did this tragedy befall Me? How could Hashem have given me a wife that deceived me into 
eating from the forbidden fruit? Proof that he was thinking in this manner can be derived from what he explicitly claimed to Hashem 
concerning his aveirah. Instead of blaming himself he deflected the fault to both his wife and Hashem for gifting her to him. השאה 

לכואו ץעה ןמ יל הנתנ איה ידמע תתנ רשא . Chavah also shirked her responsibility for her failure by blaming the Nachash ינאישה שחנה . 
Underlying her words of excuse lay also blame on Hashem for placing the evil Nachash in Gan Eden in her surroundings in order to 
seduce her. How could it be that Hashem did this to me? 
 
We see that it is the reaction of the weak believer in Hashem concerning his or her personal losses whether it be lives, finance, 
relationships, physical, is to ask ךיא  How did Hashem let this happen to me? How could Hashem have allowed this tragedy to occur 
with an innocent baby or a tzadik? How did Hashem abandon His people during the Churban, the Inquisitions, the pogroms, the 
Crusades, the Shoah, the Covid 19 etc. In actuality, by questioning ךיא , one manifests his doubts in the reliability of Hashem's Postal 
Service. For obviously according to your "How" inquiry, Hashem must have sent the "loss" package to the wrong address.   

הכיא  is gematriah  "ול"  to him. Rather to confess fault one seeks a "him" to focus on who will serve as a scapegoat on whom to pin the 
blame.  
 
To such claims of Man which harbor shortcomings in emunah, Hashem responds with the word Aicha and Ayekah both of which include 
your word of disbelief ךיא . Hashem reacts with an Ayekah "Where are you" as He did with Adam? What is your contribution to the 
terrible loss and destruction? Do you have any share in the responsibility of the tragedy? Your How question which relays the message 
of your unaccountability deserves nothing else but a Howl which translates as; an utter of a long, loud, prolonged mournful cry. In 
other words a Howl is an הכיא . One's response of ךיא  to the tragedy is a pitiful reaction, for by this expression of self exoneration is 
deserving of a Howl and הכיא  far greater than the tragedy itself. As long as there is someone else to blame, one's  teshuvah and tikkun 
will not come to fruition. 
 

דדב הבשי הכיא  How did she sit alone? Aicha – Ayekah where are you? Failing to take responsibility for one's role in the Churban is 
tantamount for the destroyed Beis Hamikdash and Yerushalayim to sit shivah mourning all alone. Am Yisrael did not accept that they 
possessed a personal churban that had a hand in the Churban HaMikdash. דדב  is the acronym of (Mishlei 3,6)  והעד ךיכרד לכב . The 
generation felt that they were righteous and there was no need to sit shiva and repent for their own shortcomings. Therefore the 
passuk is also asking where are you? How come you let Yerushalayim sit shiva by itself and you don't join her?  
By removing the word ךיא  from הכיא  we will dismantle the necessity of further הכיא . We will replace the letters of ךיא  with its 
gematriah of לא  31 which refers to passuk (Tehillim 52,3)   .םויה לכ לא דסח This Tisha B'av let's mourn over the Churban Beis Hamikdash 
by removing the How from the Howl by realizing that we are the one's accountable and to blame for destroying it in the first place, 
and we are the ones for still not yet meriting to have it built by now.  
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Now You Know! 
Tisha B’Av is the origin of every exile 
we’ve been through. In Parshas 
Devarim, read the week before Tisha 
B’Av, the Kli Yakar gives us an 
astounding insight into Galus. 
In Devarim 2:3, the Torah says, “turn to 
the North.” The word Tzafon, meaning 
North, is similar to tzafun, hidden. He 
explains: 
“The understanding of this, I think, is 
that if a Jew experiences any success in 
this Galus, he must do his best to hide it 
from Esav (Rome and the Western 
world), for there is no nation more 
jealous of Israel than Esav, for he feels 
that all [Israel’s] success is stolen, 
because Yaakov acquired his father’s 
blessing through trickery. 
So did Yaakov warn his sons (during the 
famine in Canaan), “Why should you 
appear satiated [before Yishmael and 
Esav who believe that Yitzchak and 
Yaakov stole their good fortune?]”” 
He continues: “This is the opposite of 
what Jews do these days (he died in 
1619!) in the land of their enemies. For 
one who has a hundred, adorns himself 
with fine clothes and fancy, stately 
homes as if he has many thousands and 
makes the Gentiles feel THEY are the 
ones in exile, in violation of this 
direction to “turn to the North.” 
This “custom” is prevalent among many 
in our nation and brings about all the 
troubles we find (anti-Semitism.) The 
one who has intellect will understand to 
take mussar from this.” 
Yes, this was a behavior we practiced 
500 years ago. Isn’t it time we fixed it? 

Thought of the week: 
Don’t let the desire for 
‘perfect’ get in the way of 
‘good.’ – R’ Yissachar Frand Shlit”a 

 (G:A OYRBD) „...LARsY LK LA HwM RBD wDXL DXAB wDX RsE YTwEB HNw OYEBRAB YHYW‰  
“And it was in the fortieth year, in the twelfth month, on the first of the month, 
Moshe spoke to all Israel all the things that Hashem commanded them.” (Devarim 1:3) 

The final book of the Torah, Devarim, begins just days before Moshe Rabbeinu leaves this 
world. It is now the first day of Adar; he will pass away on the seventh, just a week later. Now, 
he reiterates the mitzvos and the history of the past forty years. 

Rashi here points out that the timing is very specific. Moshe waited to give Klal Yisrael ‘mussar,’ 
in this case guidance for the future and learning from the past, until just before he left the world. 
From whom did he learn this? From Yaakov Avinu, who waited until the end of his life to criticize 
his sons, albeit in a constructive way. Rashi continues: Yaakov said, “Reuven, my son, do you 
know why I did not reprove you for your conduct all these years? So that you not leave me and 
join my brother Esav.” 

This seems quite a stretch. True, Reuven may have made an error in judgment, but seemingly it 
was not that bad. Chazal tell us that the sin he committed was moving Yaakov Avinu’s bed to 
Leah’s tent so that she not be dishonored or embarrassed by Yaakov putting his bed in the tent 
of Rachel’s maidservant, and not what the literal verses seem to say. But is this act, done with 
noble intent, sufficient for Yaakov to fear that Reuven would completely turn wicked and join 
Esav? Why would he suspect Reuven of this? 

Perhaps we are learning a great truth of human nature. Reuven was the bechor, but because 
he erred, he lost it. This is a painful thing. Had Yaakov told him then that it was his own fault, he 
would not wanted to have faced up to it. Instead, he would have gravitated to Esav who also 
lost the firstborn-status, and claimed that he was a victim. 

It would have been comforting to Reuven to be in the company of another who went through 
what he did, and assuaged his ego by telling him he’d been wronged. It’s much easier to blame 
someone else and having others support you in your position is very attractive. Yaakov was 
afraid that Reuven would join Esav not because he was bad, but because he did not want to 
suffer the pain of self-awareness. The youthful Reuven would have chosen to be close to Esav 
because it made him feel better, even as it unwittingly destroyed his soul and prevented him 
from ever realizing his mistake. 

Therefore, Yaakov waited until the end of his life, when Reuven would not have to see him 
anymore and excuse himself or be embarrassed. Instead, Reuven would be free to reflect on 
the critique at his own pace and be able to correct what needed to be fixed when he was ready. 

An older man was approached by a younger man who was beaming with a smile from ear to ear. He 
hugged the older man and said, “Rebbi, do you recognize me?” The older fellow admitted that he 
didn’t. “You were my rebbi in cheder,” he said, “and you made me what I am today.” 

“We were young and one of the boys got a very expensive watch. NOBODY got a watch before Bar 
Mitzvah then and we all crowded around to see it. At recess he left the watch on his desk and went 
to play. When he came back, it was gone. The Rebbi said whoever took it had to give it back but no 
one moved. Finally, he said that the boys should line up facing the wall with their eyes closed as he 
checked our pockets. One by one the Rebbi checked until he found it in my pocket. I was sure I 
would be in big trouble but to my surprise, he sat back down at his desk, and told everyone to sit 
down. He said, “I want you to know that the watch was not stolen. It was taken by a boy struggling 
with his yetzer hara. We have to give him the chance to fix what he did; he’s not a bad boy.” 

That Rebbi was you. I was so grateful you’d made everyone close their eyes so they didn’t know it 
was me. I kept waiting for you to take me aside and scold me, but you never did. I thought to myself 
that if this is what it means to be a melamed, I want to be like that. And I have been teaching for over 
30 years. Do you remember the story?” “Yes, I do.” “So why did you never say anything to me?” 

“The truth is,” smiled the wise melamed, “I didn’t know it was you. I ALSO had my eyes closed.” 
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SPECIAL REQUEST 
This week we focus on unity and 

thinking of others. There are so many 

people who are ill physically, mentally, 

and emotionally. This week, please say 

the bracha of Asher Yatzar at least once 

with focus and the intent that its merit 

should be used to heal those in our nation 

who are suffering.  
 

Come on, I KNOW you 
can do this!  

You’ve got this. 
Print, e-mail, and share Migdal Ohr 

with others. 
  You’ll be glad you did.   
E-mail ‘Subscribe’ to 

info@JewishSpeechWriter.com 
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“ESSENTIALLY” ABOVE & BEYOND!

SEE SPECIAL INSERT 
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his Shabbos is one of our titled Shabbosos – 
Shabbos Chazon – based on the opening word 
of the Haftorah, אמוץ בן  ישעיהו   the vision ,חזון 

of Yeshayau son of Amoz. Chazal call Yeshayah the 
prophet of consolation (Bava Basra 14b), but here his 
words are called חזון  - the harshest of terms for נבואה, 
because here he delivers a jarring rebuke to his people 
(Rashi Yeshaya 1:1). His audience was Klal Yisroel in a 
deteriorated state – already about one hundred years 
before the Churban – see Rav Schwab on Yeshaya. He 
compares them to Sdom, to an adulterer, to thieves, 
to lovers of bribery and NOT rendering justice even 
to orphans; a heartbreaking list, especially for Jews 
that had visited the Bais Hamikdash and offered their 
Korbanos, but Hashem considered them trespassers – 
חצרי רמס  מידכם  זאת  בקש   who asked you to trample – מי 
my courtyard? This is the theme of Yeshaya’s Nevuah, 
dire predictions of Churban, until the 40th chapter. 
From the 40th until the 66th, his messages are of נחמה – 
consolation - of the world under מלך המשיח that we all 
are waiting for IYH.

My dear brothers and sisters, with the world as it is 
today, we all are waiting to be consoled in one way 
or another. The משחית that was let loose on the world 
caused some very serious losses in our little מחנה. Losses 
of dear and beloved family members, good friends and 
of too many Gedolei Yisroel, that we still cannot wrap 
our heads around. Any serious, intelligent person still 
ponders and re-thinks his old theories and well-worn 
conjectures, trying to figure out what message Hashem 
is sending us. I think, as far as I’m concerned, there are 
many answers and they ALL may be right. And on top 
of all that, hearing, reading and seeing the unsteady 
circumstances that our country is going through does 
not breed much positive reliance as to where it will 
lead. We see that what was once labeled as the מדינה של 
.has lost some of its glitter. Hashem Yerachem חסד

We wonder how so many people have lost their minds. 
We are amazed at the success of the Marxist teachers 
in the so called academia who were able to have such 
an impact. We are amazed at how many “Leidighers”, 
helplessly empty people with nothing to do, there are. I 
have a נסיון, a test like I’ve never had before. I desperately 
want to call in to a radio talk show and tell them the 
slogan they should be promoting is “DEFUND THE 
PROTESTORS”. Who feeds them? Where do they 
sleep? Someone is. Where have all the wise men gone?

In the midst of this unnerving whirlwind, frum Jews 
are again faced with the daunting exercise of focusing 
on Churban Bais Hamikdash. Year after year, we must 
deal with how to feel the loss of the Mikdash when we 
never experienced its splendor and glory. We never 
felt the surge of רוחניות, the shortness of breath walking 
through the halls, the sensory response to the Shechina 
that was nearly tangible. It is a צריך עיון that really needs 
 מתאבל to make us become one of those that are truly עיון
on the Churban.

I just may be giving away my Tisha Ba’av Derasha 
in Shul, but I hope it will be worth it if more people 
think about it. Let us try. We all remember, Hashem 
Yerachem, when all our Shuls and Yeshivos were shut 
down. To Daven, to learn in the solitude of our own 
homes quickly lost its charm, and maybe you were 
one of those clamoring for us to go back. Weeks ago, 
I quoted one of the guys, who almost sadly admits 
to being one of those that no matter what, Davening 
is ALWAYS TOO LONG, who told me “I really miss 
Shul”. When we finally were able to enter, we greeted 
the Shul as a long lost friend, and some of us just ran to 
the Paroches and gave it a teary-eyed kiss of hello; we 
are back home. Hashem gave us a taste of that צמאה לך 
 in order - מקדש מעט the thirst to connect to our - נפשי
to appreciate that dormant sentiment, inborn to our 
Neshamos to be passionate about ציון כי היא בית חיינו, our 
real home. 

T
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Many of us are familiar with the caustic indictment 
of Jews, certainly us, that Rav Yaakov Emdin writes in 
his Siddur (pg. 591). Even if Klal Yisroel would be free 
of all sins, truly angelic, except for not being properly 
ירושלים על   that sin would be ample reason to ,מתאבל 
extend the Galus even more. The Medrash (Shochar 
Tov Tehilim 17) attributes the death of all the casualties 
of the wars that Dovid Hamelech fought to שלא תבעו בנין 
 they did not demand that the Mikdash be – בית המקדש
built. How much more so, adds the Medrash, we who 
already had a Mikdash are surely liable for not asking 
for it to be rebuilt. Rav Elya Baruch Finkel points out 
that Dovid’s soldiers had a Mishkan to worship in, but 
we have nothing that remains. How great is our חיוב to 
Daven for the Mikdash (Tisha Ba’av pg. 348).

We live in a time that the “Goldeneh Galus” does 
not shine the way it used to. That engenders fear and 
trepidation by some – some of it unfounded – however 
it sends us the message: At least for now, the honeymoon 
Galus is over. We’ve become way too comfortable, 
financially and we thought politically (from Jared,  all 
the way down to knowing the chief of police). We are 
a far cry from the thousands of Galus years that we 
endured. A Galus where you woke up every morning 
not knowing if this is the day of the inevitable pogrom 
or not yet. And yet, we endured and amazed the world 
by surviving. We will IYH do the same to our own 
altered Galus too – יעזוב לא   but we dare not – נחלתו 
ignore the lesson. It may be an easier Galus, but a Galus 
nonetheless. So how much more is it important for our 
Tefilos, at this time, for us and for all of Klal Yisroel.

We have been given a taste of what a real Galus is like 
(BH only a teaspoon), and we’ve been given a taste of 
what it’s like to be deprived of a מקום קדוש, to improve 
our devotion to Hashem. Hashem should help all of us, 
but we HAVE NOT ESCAPED any of those problems 
just yet. 

Bear with me, you must hear this Vort. The Dinim of 
 basically gives up his רוצח בשוגג are such that the ערי מקלט

entire life as it was. Abandons his home, his city, his job, 
his friends and moves to what today would be called 
a refugee camp, inhabited by, I’m assuming, at least 
some unsavory characters. He has ONLY ONE WAY 
OUT to be able to resume his life: The Kohen Gadol 
must perish. Says the Mishnah in Maakos (11a) that 
the mothers of the Kohanim would visit the מקלט  ערי 
and distribute food and clothing so that the inmates 
would not Daven for the Kohen Gadol to die. What a 
lesson in the כוחות הנפש! A man is in a desolate Galus 
with only one escape route, and in comes a bunch of 
old ladies with white Shaitlach giving chocolate chip 
cookies and scarves, and suddenly the Galus is not so 
bad anymore and I will put away my Tehilim. Once the 
Galus becomes tolerable, we are ready to stay, no matter 
how far from home we are.

 Dear friends, who knows what our Shuls will look 
like on the Yamim Noraim  הבא עלינו ועל כל ישראל - who 
knows what our cities and streets will look like? Let’s 
not put away our Tehilim’s, nor our Sefer Yeshaya, and 
develop the חזון to envision Yeshaya’s consolation. Let’s 
Daven for the private גאולות and the גאולה שלמה, and thus 
we shall endure and survive again IYH. המצפים לישועה. 
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'מנותלאבי יתומים ודיין א'  
‘Father of orphans and Defender of widows’ 

I went home from yeshiva happy, looking for Mother to say hello. 
I found Mother in a corner of the house, her arms wrapped 
around herself and her face hidden in her palms. Tears were 
flowing, and she was sobbing from crying as if her world had 
collapsed. I was frightened and I asked her what happened? But 
because of her crying, she was unable to answer me. I tried 
repeatedly until she finally opened up to me. Today they let her 
go at work and how would she feed the little one?! Mother was 
the sole provider for the family since Father was taken to the 
True World when I was five. She lost her income and she cried. 
I called a family friend who was an accountant. I asked him how 
much money was due my mother after working for 25 years? He 
wanted to know what happened and he wanted the details. After 
calculating, he said it was close to half a million shekel. 
Smiling from ear to ear, I went to my mother and I told her we 
are going out. My mother replied: “Can’t you see I am crying? Let 
me cry in silence!!!” I was only 14 then, but I was sure I had the 
solution to the problem, I told her, “Let’s go buy a house.” 
I left her no choice, and while the tears were still on her cheek, 
we walked to the bus stop. We got on the first bus and switched 
to a bus going to the neighborhood I wanted. We looked for 
someone selling a house, we found one for the exact amount of 
the benefit, we signed a note dependent on the benefit and we 
were already given the keys. Two days later our apartment was 
already rented out to new tenants. The rental money she 
received covered the expenses only now she did not have to go 
to work. Three days later, her old job called her asking her to 
come back as they could not find anyone to replace her. Mother 
agreed on condition they give her the benefits, they agreed as 
long as she returned to work. She went back to the job she loved 
but now her salary doubled, her wages and the rental fee. 
This happened about 20 years ago. Looking back, I thought about 
how many hashgachos were in this story. True, I was young, but 
when you grow up without a father, you take on the 
responsibility and Hashem knows to take care of your needs. The 
tears of orphans and widows reach the Throne of Glory, and if 
you ask, what does a 14-year-old boy know about real estate, the 
truth is, not much. But just the night before, I was learning with a 
young man who told me about a house for sale in a 
neighborhood that was affordable, so we went there. From this 
young man I learned the prices and how to buy and rent, Hashem 
had sent him to me. 
Now I must publicize it and thank Him.                                    .ב.מ 

 

Devorim 
5780 

Between Tophel and Lavan – תופל ולבן 
The Maggid of Yerushalayim, R’ Shabsai Yudelvitz would relate: On 
Tisha B’Av, the people of Yerushalayim would sit in the shuls and 
they would cry bitterly. A non-Jewish tourist would see them all 
crying, would ask, “What happened?” They would tell him that the 
Bais HaMikdash was burned down. The goy would ask, “Why do you 
have to cry so much for this? Most probably there are many other 
nice places?” They explained to the goy that the Bais HaMikdash 
was not just an ordinary place, rather, it was the most beautiful 
building in the world. The goy asked: “If so, then why didn’t you take 
out insurance?!” 
This is the nature of a person; he always wants to solve problems. Of 
course, if you want to ensure that there are no problems, you take 
out insurance. There is life insurance, accident insurance, property 
insurance, unemployment insurance, travel insurance, etc. The main 
thing is that there is insurance, you have peace of mind that if chas 
v’shalom there should be an accident, we are practical, and we try 
to solve the problems. We forget that there is another side to this, 
the spiritual side, we are involved in the material aspect, but we 
forget the spiritual ‘problem’. 
Moshe Rabeinu rebuked Bnei Yisrael by way of a hint: ובין 'בין פארן 

ולבן' תופל  – ‘between Paran and Tophal and Lavan’ (1:1). Rashi 
quotes Chazal, ‘R’ Yochanan said, “We have gone over all of 
Scripture and we have not found a place whose name is Tophel or 
Lavan. Rather, Moshe rebuked them over the words with which they 
slandered the manna, which is white, and over what they did in the 
Wilderness of Paran through the spies.” If we examine the words of 
R’ Yochanan we will see that in order to reach the true meaning you 
must exert effort. “We have gone over all of Scripture and we have 
not found”, this is hinted at in the words of Chazal, ‘I have labored in 
Torah and succeeded – believe him’ (Megillah 6b). Seemingly, it 
should have said ‘You labored and succeeded’ why does it use an 
expression of ‘finding’? Because there is no connection between the 
effort and the result. A person can labor to find the answer to a 
difficult question and in the end, something comes to him that he 
never thought of before. Thus, ‘You labored, and you found’. 
Perhaps this is why it states that the third Bais HaMikdash will come 
down already built. If we had to build it, we would have been 
involved in solving problems and the challenge to build it. But now 
that we do not have to quarry stones, we can focus on the main 
thing, the distress of the Shechina, and seek out the spiritual way for 
us to build the Bais HaMikdash.       

                -Tiv HaTorah - Devorim 
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Then his words would fall on deaf ears, therefore, only after he fought 
for them and stood before them as a savior, then Bnei Yisrael saw how 
much he was concerned for them and their benefit, then it was fitting 
to rebuke them out of love, knowing that they would accept it. After 
they saw how he truly worried about them and how he wanted eternal 
good for them, that was when he could rebuke them all he wanted, 
and they would accept it from him. 
This teaches us the way of Torah in training and teaching [chinuch and 
hora’ah]. When the students see the faith and devotion their Rebbe 
has for them and is concerned for their wellbeing, then his words will 
be accepted, and this will help for the future. This is not so if he just 
comes to rebuke them from time to time without being concerned for 
their other needs, it is doubtful if they will listen to him. 
Repentance through the power of Shabbos– תשובה  ב כח השבת 
By way of allusion, Moshe Rabeinu wanted to bequeath this as well to 
Israel through rebuke, that the power of the sanctity of Shabbos can 
bring one to do Teshuva. When he told them (1:7) ר  ה'רב לכם שבת ב
 You have had much dwelling by this mountain’ where sheves‘ – הזה'
has the same letters as Shabbos. That is through the holiness of the 
day of Shabbos, and by keeping it through zachor and shamor – 
keeping it with every detail, one can come to the desired 
completeness and reach the level of ‘rav lachem sheves’. Of course, 
the posuk does not leave its simple meaning, however, we were given 
permission to expound the posukim of the Torah and expound through 
hint to arouse our heart to serve Him. 
Shabbos is a time of Teshuva and introspection which is alluded to in 
the letters of Shabbos – 'ובשת'ו  ב'בת  ש  – Return on Shabbos – its 
name demonstrates that Shabbos is an opportune time to be closer to 
Hashem, and arouse repentance in the heart. 
Not only this, but the Arizal wrote about Erev Shabbos that it is a time 
of Teshuva – to prepare for the sanctity of Shabbos. We must review 
and investigate our actions and think about everything that happened 
to us over the course of the week, and correct was needs correcting. 
Then, you will merit to enter Shabbos clean and pure of heart as 
befitting to receive the Shabbos Queen. 

Make Shabbos totally of Torah –  שבת יעשה כולו תורה 
How do we come to this, that Shabbos brings us to do Teshuva, and we 
should not spend Shabbos just with physical pleasures, so that we do 
not find ourselves after Shabbos, chas v’shalom, as before as empty 
containers? 
By involving ourselves in Torah and Tefillah on Shabbos which is a day 
for the neshama and not the guf at all. We merit correcting the soul 
and complete Teshuva. During the week we are busy with life and 
earning a living and not everyone can sit with Torah and avodah. But 
on Shabbos when we are free from those pressures, you can make it 
all about Torah as it is brought down in Tanna Dvei Eliyahu (Chapter 1) 
on the posuk (Tehillim 139:16) ם''ימים יצרו ולו אחד בה  – ‘Though many 
days will be fashioned, He chose one of them’, this refers to Shabbos 
observed by Israel. How? After working hard for six days, a Jew rests 
on Shabbos. HaKadosh Baruch Hu said to Israel, “Even though you 
work for six days, Shabbos should be totally for Torah.” 
Practically speaking: From here they said that a person should get up 
early and learn on Shabbos. Go to shul or Bais Midrash and read the 
Torah and learn Navi. Then go home to eat and drink and fulfill 
(Koheles 9:7) חה לחמך ושתה בלב טוב יינך''לך אכל בשמ  – ‘Go, eat your 
bread with joy and drink your wine with a glad heart’ for HaKadosh 
Baruch Hu has no rest except just by doing Torah. 
 
 

בעבר הירדן במדבר   ישראל כלאלה הדברים אשר דבר משה אל 
ף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרת ודי זהב. )א:א(בערבה מול סו  

These are the words that Moshe spoke to all Israel, across the 
Yarden, in the wilderness, in the plain, opposite the Sea of 
Reeds, between Paran and Tophel and Lava, and Chatzeros and 
Di-zahav. (1:1) 
Rashi explains that because they are words of rebuke and the 
Torah lists here all the places in which they caused anger before 
the Omnipresent, that is why it put ‘the words’ vaguely, and 
mentioned them by intimation, because of the honor of Israel. 
That is, the entire posuk hints to words of rebuke for the sins of 
Israel, in which they stumbled throughout these forty years in 
the Wilderness. But they were still mentioned in a hidden way as 
each word in the posuk hints to a specific sin. All this in order to 
not shame Bnei Yisrael by reminding and retelling the sins and 
gatherings they against Moshe and Aharon – as each word 
implies, therefore, they were written cryptically.  

Not to shame with his rebuke –  שלא לבייש בתוכחתו 
Moshe Rabeinu requested, aside from the mentioning words of 
rebuke to Israel by reminding them of the things they did which 
were not good, this was so they would improve and better their 
ways and not go back to foolishness. We can also learn from 
here how to rebuke someone when needed, and that is, in a way 
that does not embarrass the other, and in a way that does not 
besmirch his honor and stature, rather, by hinting and being 
cryptic and in private. 
We find that the Torah is giving good advice – even though the 
Torah commands the mitzvah of rebuke, that we rebuke and 
correct our fellow so as not to stumble with sin again and not to 
fall into the depths because of his sins. Still, we must rebuke in a 
way as not to shame the person because of the inappropriate 
things that he did, nor to rebuke him publicly which would cause 
him embarrassment. The Torah states (Vayikra 19:17)   הוכח'
עמיתך' את   you shall reprove your fellow’ bundled‘ – תוכיח 
together with placing a sin on your fellow as it continues   ולא'
 .’and you shall not bear a sin because of him‘ – תשא עליו חטא'

 שמאל דוחה וימין מקרבת 
The left hand pushes away and the right hand brings near 
These words of discipline and rebuke that Moshe Rabeinu told 
Bnei Yisrael while he was still alive, were only said after forty 
years in the Wilderness while under his leadership. Only after 
their victory over the giants, kings of the world, Sichon king od 
Emori and Og king of Bashan as it states (1:4)   את הכותו  'אחרי 

עוג   ואת  בחשבון  ישב  אשר  בעשתרת  סיחון  יושב  אשר  הבשן  מלך 
 After he had smitten Sichon, king of the Emori, who‘ – בעדרעי'
dwelt in Cheshbon, and Og, king of the Bashan, who dwelt in 
Ashtaros, in Edrei’. Rashi explains: ‘Moshe said, “If I rebuke them 
before they enter the edge of the land, they will say, ‘What does 
he have against us? What good has he done us? He comes only 
to chide and to find fault against us for he does not have the 
power to bring us into the land.’” Therefore, he waited until he 
overthrew Sichon and Og before them, and gave them 
possession of their land, and afterwards he rebuked them.’ 
That is, Moshe Rabeinu wanted to reveal to Israel that he was 
not coming to rebuke them out of worry, rather, just for the 
spiritual within them. However, to improve their bodies and 
money, he does nothing.  

 
 
 

כיצד  – כחהומצות הה   
The mitzvah of rebuke – How is it done?  
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The Amazing Connection between the 528 Hours of Bein HaMetzarim  
and Sefer Devarim that Connects Torah She’b’chsav with Torah She’b’al Peh

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Devarim 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

In other words, we wish to connect these two rebukes—
Moshe's rebuke of Yisrael before his death with the prophet
Yeshayah's rebuke of Yisrael concerning the destruction of
the Temple. Since we read Yeshayah's rebuke on the Shabbas
before Tisha B'Av, it was arranged for parshas Devarim to
coincide with the reading of this haftarah.

The 528 Hours of Bein HaMetzarim Correspond 
to the 528 Chapters of Torah She’b’al Peh

I had a fantastic idea that I would like to present to our 
royal audience.  It is a novel explanation as to why Ezra 
HaSofer arranged for us to begin sefer Devarim annually on 
the Shabbas preceding Tisha B’Av.  Let us refer to a chiddush 
from the brilliant Bnei Yissaschar (Tamuz-Av 2, 7).  He notes 
that the 22 days of Bein HaMetzarim, spanning from Shiva 
Asar B’Tamuz to Tisha B’Av, contain precisely 528 hours.  
This is precisely the number of chapters contained in all of 
the Mishnayos, which are the basis of Torah she’b’al peh.  In 
fact, the Megaleh Amukos (Shemos) writes that the sum total 
of all the chapters in the six orders of the Mishnah equals 
מפת"ח (528), which means key.  After all, the Mishnayos 
redacted by Rabeinu HaKadosh are the key to interpreting 
and understanding the entire Torah.  

The Bnei Yissaschar goes on to explain the deeper 
connection between the 528 hours of the 22 days of Bein 
HaMetzarim and the מפת"ח (528) chapters of Torah she’b’al 
peh.  He refers to the Midrash (V.R. 7, 3): הללו הגלויות  כל   "אין 

מתכנסות אלא בזכות משניות, מאי טעמא ַּגם ִּכי ִיְתנּו ַבּגֹוִים ַעָּתה ֲאַקְּבֵצם".  All 

This upcoming Shabbas, on which we read parshas 
Devarim, is referred to as “Shabbas Chazon.” This name 
derives from the fact that the haftarah designated for this 
special Shabbas is taken from the words of the prophet 
Yeshayah, who prophesied about the destruction of the Beis 
HaMikdash (Yeshayah 1, 1): חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה" 

ירושלים" the vision—ועל  of Yeshayahu the son of Amotz,
which he saw concerning Yehudah and Yerushalayim.
This parsha and this haftarah are always read, without
exception, on the Shabbas before Tisha B’Av — or on the
actual Shabbas of Tisha B'Av, in which case the fast is
postponed to the following day, Sunday.

It is a well-known fact that the weekly Shabbas Torah-
readings conform to an annual cycle, arranged with precision 
and profound meaning by Ezra HaSofer (Megillah 31b).  It
is worthwhile, therefore, to investigate why Ezra HaSofer
saw fit to institute the reading of parshas Devarim on the
Shabbas prior to Tisha B'Av.

Addressing this issue, the Levush (O.C. 428, 4) cites the
words of the Tur and the Shulchan Aruch (ibid.): תשעה באב" 

ואתחנן"   .Tisha B’Av prior to (parshas) Vaeschanan—קודם 
Then, he explains: בתוכחותיו שמתחלת  דברים  פרשת  שיקראו   "כדי 

 so—של משה קודם ט' באב, כדי להפטיר בה בחזון שהיא תוכחת על חורבן"
that Moshe’s rebuke of the people, which begins in parshas 
Devarim, will be read before Tisha B’Av along with the haftarah 
of “Chazon,” which is a rebuke concerning the destruction of 
the Temple.  
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of the galuyos will be gathered in solely in the merit of the 
study of Mishnayos.  What is the reason? Because it says 
(Hoshea 8, 10): “Although they pay tribute to the goyim, 
I will gather them in now.”  This passuk employs the term 
 the Matnos Kehunah interprets the beginning of the ;"יתנו"
passuk as a reference to the Torah they studied while living 
among the goyim; since in Aramaic, the term »יתנו« is related 
to the term Mishnah.  

We find this same interpretation in the Gemara (B.B. 8a), 
where they expounded on this same passuk in Hoshea: גם" 

 כי יתנו בגוים עתה אקבצם - אמר עולא פסוק זה בלשון ארמית נאמר, אי תנו

כולהו עתה אקבצם". Ulla said: Part of this passuk is stated in 
Aramaic.  It conveys the following message: If they all study 
(Torah in exile among the goyim), I will gather them in now.  
Thus, this explains very nicely why the number of hours in the 
three weeks of Bein HaMetzarim corresponds to the number 
of chapters in the Mishnayos.  In the merit of studying the 
Mishnayos, we will merit exiting the galus represented by the 
period of Bein HaMetzarim and entering the future geulah.  

In his own, sacred, inimitable way, the Bnei Yissaschar 
explains the connection between the study of Torah she’b’al 
peh and the future geulah.  As we know, Torah she’b’al peh 
is synonymous with the holy Shechinah.  By occupying 
ourselves with Torah she’b’al peh, we merit the presence of 
the Shechinah.  The Gemara (Berachos 6a) teaches that even 
if a single individual studies Torah, the Shechinah is with him.  
Therefore, she is constantly with Yisrael in galus.  As we have 
learned in the Gemara (Megillah 29a): 

יוחי אומר, בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה,  "תניא רבי שמעון בן 

שכינה  לבבל  גלו  עמהן...  שכינה  למצרים  גלו  עמהן,  שכינה  שגלו  מקום  שבכל 

עמהן... ואף כשהן עתידין ליגאל שכינה עמהן, שנאמר )דברים ל-ג( ושב ה' אלקיך 

את שבותך, והשיב לא נאמר אלא ושב, מלמד שהקב"ה שב עמהן מבין הגלויות".

Rabbi Shimon ben Yochai states that it is a testament to 
how much HKB”H loves Yisrael; wherever they were exiled 
to, the Shechinah accompanied them.  In similar fashion, 
when they will be redeemed in the future, the Shechinah will 
accompany them.  

This explains very nicely why Yisrael will only be 
redeemed in the merit of Torah she’b’al peh.  Because when 
Yisrael occupy themselves with Torah she’b’al peh—which is 
the holy Shechinah—it causes HKB”H to want to take Yisrael 
out of galus along with the Shechinah, due to the pleasure it 

gives Him.  For this reason, the 22 days of Bein HaMetzarim 
contain 528 hours—the same as the number of chapters in 
the Mishnayos.  This indicates that in the merit of studying 
Mishnayos, the foundation of all Torah she’b’al peh, we will 
merit redemption from galus.

The Root Cause of Galus Is the Failure 
 to Toil in the Study of Torah She’b’al Peh

It appears that we can substantiate the premise of the Bnei 
Yissaschar with the following teaching in the Gemara (B.M. 
85a, Nedarim 81a): 

"אמר רב יהודה אמר רב, מאי דכתיב )ירמיה ט יא(, מי האיש החכם ויבן את 

זאת ואשר דיבר פי ה' אליו ויגידה על מה אבדה הארץ, דבר זה נשאל לחכמים 

ה'  ויאמר  יב(  )שם  דכתיב  בעצמו,  הקב"ה  שפירשו  עד  פירשוהו,  ולא  ולנביאים 

היינו  בה,  הלכו  ולא  בקולי  שמעו  ולא  לפניהם  נתתי  אשר  תורתי  את  עזבם  על 

לא שמעו בקולה היינו לא הלכו בה, אמר רב יהודה אמר רב, שלא ברכו בתורה 

תחילה."

This is a statement from Rav Yehudah in the name of Rav
elucidating a passuk in Yirmiyah concerning the question
of why Yisrael lost their land. The sages and the prophets
could not explain the matter until HKB�H explains:
Because they have forsaken My Torah which I put before
them. Rav Yehudah said in the name of Rav: This means
that they neglected to recite a berachah before engaging in
Torah study.

The commentaries are puzzled by this statement. How
is it even conceivable that Yisrael were exiled from their
land for such a seemingly minor transgression such as
neglecting to recite a berachah before one's Torah study?
The Scriptures are replete with the words of the prophets
rebuking the people of Yisrael for performing more serious
transgressions. In fact, the Gemara states explicitly (Yoma
וגלוי :(:9 זרה  עבודה  בו  שהיו  דברים  ג'  מפני  חרב,  מה  מפני  ראשון   "מקדש 

the—עריות ושפיכות דמים" first Beis HaMikdash was destroyed
because Yisrael were guilty of committing the three cardinal
sins of idol worship, immorality and murder. How, then,
are we to understand Rav's statement that Yisrael were sent
into exile because of a failure to recite the berachah before
engaging in Torah study?

Here, we find clarification from the Turei Zahav. The
sages and prophets were certainly aware of the fact that
Yisrael was exiled due to its serious transgressions.  What
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they could not comprehend, however, was why their Torah
study did not protect them from committing these sins and
from the subsequent punishment.  After all, the Gemara
teaches us (Sotah 21.): "ומצלא מגנא  בה  דעסיק  בעידנא   — "תורה 
while engaged in Torah study one is protected from sinning
and spared from punishment. This forces us to conclude that
they forgot the Torah and abandoned its ways; therefore, it
no longer afforded them protection. This is what puzzled
them and ultimately led them to query: "על מה אבדה הארץ" — 
why was their Torah study not sustained — a failure that
resulted in their exile from the land?

Addressing this question, Rav answers: בתורה ברכו   "שלא 

because — תחילה" they neglected to recite a berachah
before engaging in Torah study.  The Gemara teaches us 
(Berachos 63b):אלא מתקיימין  תורה  דברי  שאין  מנין  לקיש,  ריש   "אמר 

באהל." ימות  כי  אדם  התורה  זאת  שנאמר  עליה,  עצמו  שממית  במי   Only
Torah study associated with commitment and self-sacrifice
is sustained. This fact is reflected in the formula of the
berachah recited over Torah study: "וצונו לעסוק בדברי תורה"—
and Who commanded us to engage in the study of the 
words of Torah. This berachah specifically employs the
infinitive "לעסוק" rather than emphasizing ,"ללמוד" that Torah 
study must involve labor, exertion, in-depth analysis and 
discussion, similar to a business transaction.

Rav informs us that they did not recite the berachah
תורה" בדברי  ,"לעסוק  with the proper intent — rather than
committing to learn with exertion and intensity, they
only intended to learn what appealed to them and came
easily and effortlessly. As a consequence, their Torah and
its associated protection did not last. This is the insight
provided by the Turei Zahav.

The message of the Turei Zahav is exceedingly clear.  The 
root cause of the galus was their failure to study Torah with 
proper intent and commitment and “pilpul”—dialectic.  It is 
necessary to fulfill the requirement of: "לעסוק בדברי תורה"—to 
thoroughly engage oneself in the words of Torah.  This is 
the nature of the study of Torah she’b’al peh; it is characterized 
by labor and exertion.  The Midrash Tanchuma (Noach 3) 
expresses this slightly differently: שכל מי שאוהב עושר ותענוג אינו" 

 anyone—יכול ללמוד תורה שבעל פה, לפי שיש בה צער גדול ונדוד שינה"
who covets wealth and earthly pleasure cannot study 
Torah she’b’al peh, because it involves great suffering and 
lack of sleep.  

This accords magnificently with Rabeinu Yonah’s 
explanation (Berachos 5b) that the berachah בדברי  "לעסוק 

תורה" relates to Torah she’b’al peh and the berachah אשר בחר" 

בנו" relates to Torah she’b’chsav.  Interestingly, they instituted 
that the berachah for Torah she’b’al peh be recited prior to 
the berachah for Torah she’b’chsav.  This can be explained in 
light of the following Gemara (Gittin 60b): לא כרת הקב"ה ברית" 

 HKB”H only entered into—עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה"
a covenant with Yisrael on account of the oral teachings 
(Torah she’b’al peh).  Hence, due to its importance, its 
berachah is recited first: "לעסוק בדברי תורה".  

Similarly, it is precisely for this reason that “all of the 
galuyos will be gathered in solely in the merit of the study 
of Mishnayos”—which are the basis of Torah she’b’al peh. This 
constitutes a tikun for the failure to study Torah she’b’al peh 
with labor and exertion—the reason the land was lost.  This 
accords wonderfully with the chiddush of the Bnei Yissaschar.   
There are 528 hours in the 22 days of Bein HaMetzarim 
corresponding to the 528 chapters in the Mishnayos to teach 
us that in the merit of studying Torah she’b’al peh, we will be 
redeemed and exit galus.

There Are 528 Chapters in Torah She’b’al Peh 
Together with Torah She’b’chsav

Notwithstanding, there is a significant problem with the 
Bnei Yissaschar’s wonderful chiddush, which he himself 
addresses.  In the gloss, Rishon L’Tziyon (Maseches Bikkurim, 
Chapter 4), the great Rabbi Yeshayah Berlin, ztz”l, the author 
of Masoret HaShas, writes that, in reality, there are only 523 
chapters in the Mishnayos.  We find the same tally in the 
Rambam’s introduction to his commentary on the Mishnayos.  
He writes: The number of masechtos of the Mishnah are 
61, and it has 523 chapters.  

As a loyal servant in the presence of its master, I would like 
to clarify the assertion that there  are 528 chapters.  As we 
know, it impossible to comprehend Torah she’b’chsav without 
the elucidations and teachings of Chazal in Torah she’b’al peh.  
I would like to add a wonderful allusion presented by the Bnei 
Yissaschar in Maggid Ta’alumah on Maseches Berachos related 
to Krias Shema.  It states (Devarim 6, 7): ודברת בם בשבתך בביתך" 

 and you shall speak of them while you sit in—ובלכתך בדרך"
your home and while you walk on the way.  They expound 
on this passuk (Yoma 19b): בדברים ולא  לדבר  רשות  לך  יש   "בם 
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(ב"ם) you have permission to speak of them—אחרים" but not 
of other things.  He interprets the word ב«ם as an allusion 
to Torah she’b’chsav and Torah she’b’al peh as follows: Torah 
she’b’chsav begins with the letter “beit,” in the passuk: בראשית" 

אלקים"  ”,Torah she’b’al peh begins with the letter “mem ;ברא 
with the words (Berachos 2a): "מאימתי קורין את שמע".  

Based on this, he interprets Chazal’s statement: “You have 
permission to speak ב"ם, but not of other things.”  The 
first letter of Torah she’b’chsav is 'ב; the last letter of Torah 
she’b’al peh is a final 'מ. This infers that a person should only 
speak of that which is contained between the beginning of 
Torah she’b’chsav and the conclusion of Torah she’b’al peh; 
he should not speak of senseless things that are unrelated to 
these two Torahs.  

We can now justify the tradition accepted by the Megaleh 
Amukos that there are 528 chapters in the Mishnayos.  In 
truth, there are only 523 chapters.  Nevertheless, since Torah 
she’b’al peh explains Torah she’b’chsav, and Torah she’b’chsav 
is comprised of five books--"תורה חומשי   therefore, the ;"חמשה 
two together add up to 528.  They represent the מפת"ח—the 
key—to all aspects of the Torah.  

The 22 Days of Bein HaMetzarim Correspond  
to Torah She’b’chsav and Torah She’b’al Peh

In this same way, we will also justify the assertion of the 
Bnei Yissaschar, zy”a, that the 22 days of Bein HaMetzarim are 
comprised of 528 hours.  Let us refer to an elucidation in the 
Midrash (Eichah Rabbasi, Introduction, 2) related to a passuk in 
the Navi (Yeshayah 5, 24): ,כי מאסו את תורת ה' צבאות, זו תורה שבכתב" 

 ואת אמרות קדוש ישראל ניאצו, זו תורה שבעל פה, וכיון שהשליכו דברי תורה

 For they have loathed the“  לארץ התחיל ירמיה מקונן עליהם איכה".
Torah of Hashem, Master of Legions”: This refers to Torah 
she’b’chsav.  “And they have scorned the word of the Holy 
One of Yisrael”: This refers to Torah she’b’al peh.  Since 
they tossed the words of Torah to the ground, Yirmiyah 
began lamenting Eichah with regards to them.  

Note that with regards to Torah she’b’chsav, the passuk 
employs the term "מאסו"—they loathed; whereas, in relation 
to Torah she’b’al peh, the passuk employs the term "ניאצו"—
they scorned—which is a more severe expression.  For, by 
disparaging and dishonoring the scholars of Torah she’b’al peh, 
by failing to study their teachings diligently, they demonstrated 

their loathing for Torah she’b’chsav.  After all, as aforementioned, 
it is impossible to comprehend the latter without the former.  
This then is the way to interpret their elucidation: “For they 
have loathed the Torah of Hashem, Master of Legions”: 
This refers to Torah she’b’chsav.  Where is the proof that they 
loathed Torah she’b’chsav?  “And they have scorned the word 
of the Holy One of Yisrael”: This refers to Torah she’b’al 
peh—because they scorned the teachings of the sages of Torah 
she’b’al peh, the holy of Yisrael.  

Now, it appears that the major damage relates to the first 
523 hours of Bein HaMetzarim.  For, they correspond to the 
523 chapters of the Mishnah, Torah she’b’al peh, indicating 
that they scorned the teachings of the holy of Yisrael by 
neglecting to study Torah she’b’al peh.  The last five hours of 
Tisha B’Av, however, correspond to the five books of the Torah, 
which were damaged secondarily, due to Yisrael’s neglect of 
Torah she’b’al peh—the key to unravelling the mysteries of 
Torah she’b’chsav.

Hence, I wish to present a wonderful thought to our 
esteemed audience.  This enables us to better understand the 
well-established Jewish minhag to rise on Tishah B’Av after 
midday—to sit on benches and chairs rather than on the 
ground.  In Sha’ar HaKavanos, the Arizal explains the rationale 
for this minhag. He refers to the well-known fact taught in the 
Talmud Yerushalmi (Berachos 2, 4) and the Midrash (Eichah 
Rabbasi 1, 51) that Mashiach ben David was born on Tishah 
B’Av.  Furthermore, the Arizal asserts that he was born after 
midday.  Therefore, once the Melech HaMashiach, who will 
redeem Yisrael from galus, has been born, it is customary to 
rise from the ground and minimize our mourning.  

Let us elaborate based on our current discussion.  Consider 
the 523 hours that precede the last five hours of Tisha B’Av, 
which we have explained correspond to the five books of the 
Torah.  It turns out that the hour immediately after midday 
on Tishah B’Av corresponds to the last chapter of the 523 
chapters of Mishnayos.  That chapter concludes as follows 
(End of Maseches Oktzin): אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקב"ה" 

את יברך  ה'  יתן  לעמו  עוז  ה'  שנאמר  השלום,  אלא  לישראל  ברכה  מחזיק   כלי 

Rabbi  עמו בשלום".  Shimon ben Chalafta said: HKB”H did
not find a vessel better suited for preserving berachah
for Yisrael than “shalom,” as it states (Tehillim 29, 11):
“Hashem will give His nation strength; Hashem will bless 
His nation with shalom.”
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Now, we know that the second Beis HaMikdash was 
destroyed due to the sin of “sin’as chinam”—baseless hatred, 
as per the teaching in the Gemara (Yoma 9b): 

"מקדש ראשון מפני מה חרב, מפני שלשה דברים שהיו בו, עבודה זרה וגילוי 

עריות ושפיכות דמים... אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות 

חסדים מפני מה חרב, מפני שהיתה בו שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם 

כנגד שלש עבירות, עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים".

The first Beis HaMikdash was destroyed because the 
people were guilty of the three cardinal sins—avodah zarah, 
immorality and murder.  These sins were not prevalent during 
the times of the second Beis HaMikdash; the people of that 
period engaged in Torah-study and performed mitzvos and 
acts of kindness.  The second Beis HaMikdash was destroyed 
because of “sin’as chinam”—baseless hatred.  This teaches us 
that “sin’as chinam” is equivalent to the three cardinal sins. 

We now have cause to rejoice, because we can better 
comprehend the minhag to get up off the ground on Tisha B’Av 
specifically during the hour after midday.  As explained, that 
hour corresponds to the last chapter of the Mishnah, which 
concludes with the statement of Rabbi Shimon ben Chalafta: 
“HKB”H did not find a vessel better suited for preserving
berachah for Yisrael than shalom.”  Now, seeing as the 
second Beis HaMikdash was destroyed because of “sin’as 
chinam,” it is obvious that the geulah will come in the merit 
of shalom.  Therefore, during the hour corresponding to the 
statement about the extraordinary merit of shalom, we get up 
off the ground and sit on proper chairs and benches.  

This explains very nicely why Rabeinu HaKadosh chose to 
conclude the Mishnayos with this statement.  We know that 
Rabeinu HaKadosh was a descendant of David HaMelech and 
always taught his merits.  We learn this in the Gemara (Shabbas 
56a): "רבי דאתי מדוד מהפך ודריש בזכותיה דדוד"—Rebbe, who came 
from David, overturned and taught the merits of David.  
Therefore, he concluded the last Mishnah in Mishnayos during 
the exact hour that Mashiach ben David was born with the 
statement: “HKB”H did not find a vessel better suited for
preserving berachah for Yisrael than shalom.”  

Sefer Devarim Is a Transition between 
Torah She’b’chsav and Torah She’b’al Peh

Following this line of reasoning, we will now proceed to 
explain why Ezra HaSofer chose to begin the reading of sefer 

Devarim on the Shabbas preceding Tisha B’Av.  First, however, 
let us discuss the nature and substance of sefer Devarim.  Is it 
more like Torah she’b’chsav or Torah she’b’al peh?  We see that 
it is included with the other four books of the Torah in a Torah 
scroll.  If a single letter is missing or added to sefer Devarim, 
the sefer Torah is invalid.  Thus, in this respect, sefer Devarim is 
clearly an essential, integral part of Torah she’b’chsav.  

Yet, in the writings of Rabbi Tzaddok HaKohen—in Pri 
Tzaddik (Devarim 1)—and the Sefas Emes (Devarim), sefer 
Devarim is often considered a part of Torah she’b’al peh.  
They substantiate this based on the fact that sefer Devarim 
is called Mishneh Torah—a repetition of the Torah.  As the 
Gemara teaches us (Megillah 31b): "אמרן עצמו  מפי  —"משה 
Moshe uttered them on his own.  According to Rashi, this 
means that he was acting as HKB”H’s messenger, relaying 
to the people what HKB”H had said to him.  According to 
Tosafos, however, he uttered them of his own accord via 
“ruach hakodesh”—divine inspiration.  

We find a wonderful explanation regarding this matter in 
Ohel Yaakov (Devarim), authored by the Maggid of Dubno, 
citing his mentor, the Gra of Vilna, zy”a.  He writes that he 
asked his teacher and Rav, the brilliant, holy Rabbi Eliyahu of 
Vilna: What is the difference between the holy Torah and 
Mishneh Torah?  He replied that the first four books of 
the Torah were heard from the mouth of HKB”H Himself 
through the throat of Moshe.  This was not the case 
with sefer Devarim.  Yisrael heard the contents of this 
sefer just like they heard the words of the prophets that 
followed Moshe.  HKB”H would say them to the prophet 
today and the prophet would relay his vision to Yisrael 
the following day.  Thus, when the prophet spoke to the 
people, the divine utterance had already left him.  This is 
how sefer Devarim was transmitted to Yisrael, from the 
mouth of Moshe Rabeinu himself, a”h.    

With this understanding, it appears that sefer Devarim 
possesses an intermediate status between Torah she’b’chsav 
and Torah she’b’al peh, because it incorporates characteristics 
of both.  On the one hand, since it was uttered by Moshe Rabeinu 
via “ruach hakodesh,” it is included in Torah she’b’chsav.  On 
the other hand, since it was not heard directly from the mouth 
of HKB”H through the throat of Moshe Rabeinu, it resembles 
Torah she’b’al peh.  
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Let us now introduce the amazing words of the Sefas 
Emes (Devarim 5661, 5662, 5663).  Applying this premise, he 
explains why Chazal refer to sefer Devarim as Mishneh Torah.  
As its name indicates, it incorporates two types of Torah—
Torah she’b’chsav and Torah she’b’al peh.  Whereas, the other 
four books of the Torah are merely Torah she’b’chsav.  

Now, we have learned that the root cause of the churban 
and the subsequent galus was Yisrael’s failure to occupy 
themselves properly with Torah she’b’chsav and Torah 
she’b’al peh.  Chazal expressed this fact with the following 
exposition: “For they have loathed the Torah of Hashem, 

Master of Legions”: This refers to Torah she’b’chsav.  “And 

they have scorned the word of the Holy One of Yisrael”: 

This refers to Torah she’b’al peh.  Therefore, Ezra HaSofer 

instituted that the reading of sefer Devarim begin on the 

Shabbas prior to Tisha B’Av.  Since it incorporates aspects of 

both Torah she’b’chsav and Torah she’b’al peh, this practice 

teaches us that the tikun required to realize the complete, 

final geulah is proper study of Torah she’b’chsav and Torah 

she’b’al peh.  In this merit, we will merit the complete geulah, 

swiftly in our times!  Amen.

Family Madeb - לעילוי נשמת  
their dear mother 
 Lea bat Virgini ע"ה

Arthur & Randi Luxenberg  לזכות  
of their wonderfull parents, children and grandson

 לעילוי נשמת His Father ר' יצחק יהודה בן ר' אברהם ע"ה
נפטר בשיבה טובה ביום ג' ט"ו בתמוז תש"פ - ת.נ.צ.ב.ה.
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hen Moshe Rabbeinu describes all the sins that Klal 
Yisroel did during their forty years of wandering 
in the desert, he includes the incident of the 

Meraglim. The word he uses to describe them is 'Vateirognu' 
B’oholeihem. The word Vateirognu is not a common one. It is 
found twice in Mishlei and understanding its meaning will help 
us understand what Moshe was telling them.  
 
In one Pasuk, the topic is relationships between people. The 
Malbim writes: שהוא מתלונן תמיד לאמר שחבירו שונאו ומריע לו. 
'Rogen' is the constant complaining that, “My friend hates me 
and tries to cause problems for me”. It’s not based on fact, just 
an overall negative belief.
 
In another Pasuk, describing people’s reaction to Hashem’s 
treatment of them, the Malbim writes: על תמיד  שמתלונן   מי 
 A person .השם שבראו לרעתו ושהרעות בעולם הם רב מן הטובות
who believes that the overall world is bad, created not for 
pleasure, or success. Instead, it was created for people to fail 
and to be unhappy.
 
I know people like this, always upset, who interpret what 

everyone does in a negative and cruel manner. I found it 
fascinating that there is a word for this trait. What’s sad is 
that this trait is like a parasite. It finds a home in unsuspecting 
people, those unaware that their “immune system”, their ability 
to see things rationally, has been compromised.

People with this nature always believe that the complaint is 
legitimate unaware that it is their nature. They are only slightly 
different than the narcissist, the person who is certain that he 
has the right to complain and that everyone knows that he's 
correct in his accusation of others.
 
The generation of the spies claimed unsubstantiated claims, 
such as 'Hashem took us out of Mitzrayim because He hates 
us', believing at that moment that their claim is supported by 
fact, instead of what it was, an illusion of their making. This is 
important, as a common Hashkafic thought is that the Aveirah 
itself is a one time action, and is often easy to forgive. But the 
root, the trait that led to it, is more dangerous. Therefore, 
watch out from such people as best you can. More importantly, 
make sure you don’t fall prey to this trait even if only sparingly. 
It makes us ugly inside. 
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ocusing on the task at hand is a positive trait. It 
allows people to target what they want to achieve 
which increases their chances of success. Recently, 

on the day of my son Moshe O”H’s Yahrtzeit, I realized 
that focus, which is overall a very positive 
trait, can be counterproductive and 
people can lose much of what their focus 
has allowed them to achieve.
 
I realized that focus alone won’t help people 
succeed in many areas of their lives. They 
must add one more ingredient to achieve 
their goal. To succeed people will have 
to blend the proper amount of effort 
needed to achieve their goal and to do so with the 
correct amount of emotional connection.
 

Searching for the perfect blend creates a lifetime challenge. 
Many people shy away from lifetime challenges because 
they require a long-term effort and the realization that 
they will never completely “graduate”. Success, to a 

degree, is intangible. Because it is difficult to 
gauge success, the anxiety of not knowing 
whether people are succeeding or not 
“haunts” many people. It is impossible to 
be certain whether a person has found 
a satisfactory blend. To make this more 
complex, the proper balance varies in 
each circumstance.
 
In the weeks before my son's recent 

Yahrzeit, I tried to undertake something that I wouldn’t 
otherwise do as a Z'chus for his Neshama. This year, I 
realized that, while what I am doing will hopefully be a 

F
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Z'chus for his Neshama, I may have sterilized the event 
too much, thinking of my task and not of the Neshama. 
I have, until I realized what I was doing, become 
emotionally detached from an event which has so 
much meaning to me.
 
Is that wrong? I can’t believe that it would be better if, 
instead, I chose to reminisce, tell over stories, and maybe 
feel sad. Would the Neshama gain from any of those 
activities? Yet it’s possible that without any emotional 
connection, the cause may become blurred, the passion 
diminished, and the Z'chus lessened.
 
I don’t know what would be the correct balance, or 
if balance is even necessary to help the Z'chus of 
a Neshama. Nevertheless, this topic of balance has 
significant importance in other areas.
 
Someone just told me that she doesn’t help in the house as 
much as her parents ask of her. They used to be resentful. 
While she still doesn’t help as much as she should, she is 
interacting more with the family than she has in the past 
and that has given her a better blend of helping 
and emotional connection. In doing so, she is getting 
along with them better than she has in the past.
 
Many parents believe that if they take care of their 
children’s needs (especially if they micromanage their 
lives), they will be appreciated by their children. Yet, they 
are not because they are not creating a connection. 
They have no blend. What is sad is that they may think 
they are connecting with their children solely because 
they are taking care of them. Then, when their children 
become teenagers and beyond, they are surprised that 
their relationship with their children disintegrates for no 
apparent reason.
 
I have a theory as to why some parents mistakenly assume 
that they are connecting emotionally. I have found the 
following cycle. 1) Someone emotionally connects with 
another person, let’s say their children. 2) The connection 
motivates them to become a giving person to them. 3) 
They begin by giving the other person with the perfect 
blend of achievement and emotional connection. 4) They 
continue to give but eventually they lose the blend.
 
Many people gauge their overall success based on how 
well they did when they began. They forget, or are 
uninterested in the fact that they’ve become distracted 
and are now doing the same task as a chore versus a 
relationship-based act. They have lost the perfect blend, 
and while their children are aware of how well they are 
doing at this moment, the parents themselves are not.

 When this topic focuses on the relationship between 
people, they can sometimes get away with a weak blend. 
That’s because people like to receive things, and some 
people, when they receive things, feel happy and are 
unconcerned with whether the relationship with others 
is real or just convenient. They would like a relationship, 
but even more, they like to get good food, a car, etc.
 
The right blend becomes most important when we are 
speaking about our relationship with Hashem. Hashem 
doesn’t need anything we give Him. Anything we do 
for Hashem only has value because we are doing it for 
Hashem. The blend of following His instructions 
partnered with an emotional connection is the 
only way Hashem will appreciate what we do.
 
I know many people who say, “Hashem knows that, in 
my heart, I love Him”. They hope that articulating their 
love for Hashem, even without any supporting actions, 
will be sufficient to take them into Olam Haba. Try that 
with a spouse. Claiming love without demonstrating love 
with action is interpreted as no love at all. That’s because, 
in marriage, as with Hashem, what is received is less 
important than how it defines the relationship.
 
Just as emotions without actions are meaningless to 
Hashem, I also know many people who do Mitzvohs void 
of any emotion, and therefore, of any relationship. This 
too is meaningless to Hashem who has no internal need. 
He only appreciates the blend.
 
People find it difficult to find and sustain the correct 
blend because a natural balance goes against our nature. 
We generally slant to different sides of any trait. We’re 
either too weak or too tough, too generous or too cheap. 
To achieve the perfect blend, and sustain it, requires an 
ongoing commitment. But, your reward is to be loved 
by Hashem and anyone you come into contact with: a 
worthy prize.
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The Village Leadership Expedition (V.L.E.), 
Areivim’s newest program, is a therapeutic 
wilderness program that services teenage 
boys and young adults in a safe, structured, 
positive and supportive environment. The 
Village accommodates teenagers whose 
behavior is deemed “out of control” by 

parents and community leaders.  If you or 
someone you know could benefit from this 

program, please call 845-371-2760. 
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Parshas Devarim- The Siyum Hashas, Devorim and Tisha B’Av  
By David Gurwitz 

 
Tehillim 137 is the kappitel related to both Parshas Devorim and Tisha B’Av. Rav Shamshon 
Raphael Hirsch zt”l explains, in his own remarkable and enlightening words, the theme of the 
kappitel: “It is the thought that, when Yerushalayim and Tzion fell, when we lost our 
independence as a nation and the sanctuary of Hashem, the voice of inspired song was silenced 
and the harp was stilled. The spirit of Jews did not, contrary to the assumption of the gloating 
foe, come to an end when Yerushalayim’s walls fell. It was Babylon and not Yerushalayim that 
came to the end of its power.” 

Following Parshas Masei last week, I continue discussing my recent journey to Eretz Yisroel, and 
will try to connect it to the three major twists in the road that we are about to take: Parshas and 
Sefer Devorim,  Tisha B’Av, and, of course, the Siyum Hashas.   

However, let’s start by exploring what these three “weigh stations” have in common.  

All three focus on the power of words, which is the literal meaning of the word “Devorim,” as 
well as on the power of speech in our lives, both proper and improper. They also have in common 
the power of memory - what we did in the past - in order to propel us to change how we see 
and do things that will either drive away the Shechinah or bring it closer.  

We begin this week reading Parshas Devorim, which begins the fifth of the five books of the 
Torah, which is made up of 304,805 letters. I stress that point because this is being written right 
before the month of Menachem Av, which can also mean to give comfort to the Alef-Bais.  

Moshe Rabbeinu spent the last five weeks of his life encouraging us and teaching us many new 
laws, and preparing us for a life out of the desert, where food would have to come from the work 
of the land, governments would have to be established, and outside forces would have to be 
dealt with.  

Moshe also spent time rebuking all of Klal Yisroel, while they awaited entry into Eretz Yisroel, 
about the past incidents of misbehavior which are the essence of Sefer Bamidbar. However, 
Moshe Rabbeinu used his words carefully in order to avoid embarrassing the listeners, with 
inference to places and events where we erred. This mussar shmuess, in which Moshe also taught 
us about giving a mussar shmuess, is a meaningful way to approach Tisha B’Av, the second of 
our three paths.  

Tisha B’Av is the day on which both Botei Mikdosh were destroyed over two thousand years ago. 
It always follows the reading of Parshas Devorim and always falls out in Menachem Av, again 
teaching us to watch what we say. We read Megillas Eichah, which is written in an order following 
the Alef-Bais. In one case, the order is reversed by the letters Ayin, meaning eye, and Peh, 
meaning mouth, to teach us that we improperly put our eyes before our mouths, which the order 
of the Alef-Bais teaches is not the way to live. We were not in order with our speech to each 
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other, because we did not look at each other to see the good. The fact that we are still saying it 
means that we are still not in order.  

The Chofetz Chaim Heritage Foundation (CCHF) is named for Rav Yisroel Meir Hakohein Kagan 
zt”l, the Chofetz Chaim, who was niftar less than 100 years ago, and whose sefer on Shemiras 
Halashon transformed our world. While we are not perfect in this area, people are clearly more 
sensitive to what they say nowadays. It is no accident that the CCHF’s primary “memory” 
involvement in our lives, amidst so many strengthening programs and lectures and publications 
all year long for adults and children, is the annual worldwide Tisha B’Av event. This year, the 
stress of the program is on seeing the good in others. 

These two “word/speech-based” paths are joined a few days later this year by an unusual event, 
the Siyum Hashas. This represents the finishing and starting over of the daily learning of the 
2,711 pages of Talmud Bavli over seven and a half years. This is the study of the Torah Shebaal 
Peh, also given at Har Sinai.  

I’d like to point out something quite fascinating that occurred to me a few years ago while 
thinking about the At-Bash transformation of the Alef-Bais. One of the aspects of Lashon 
Hakodesh that makes it unique is what Chazal have taught us that there are various ways to 
rearrange or transform letters of the Alef Bais, also given, per the Medrash, at Har Sinai. In the 
At-Bash form, the Alef switches with the Tof, the Bais with the Shin, etc. Under this system, the 
At-Bash of Gemara - which is the Aramaic word for Talmud - is Taryag, referring to the 613 
commandments in the Torah. The Oral Law is the true reflection of the Written Law. 

Now, let’s conclude by going back to where our hearts should be, Eretz Yisroel. It, too, as can 
be expected, has a fascinating relation to and teaching from the Alef-Bais. 

Everyone who has been to Eretz Yisroel knows that travelling in Eretz Yisroel is not “normal.” It 
is not like travelling anywhere else, primarily because the Hashgacha Protis is so much more 
open. Things happen, people are unexpectedly “run into,” time seems to expand, and the 
overwhelming sense of spiritual and historical wonderment battles the physical and the 
mundane. The Sefer Tanya is about tzaddikim, resha’im and beinonim, those in the middle, 
which are most of us, seeking to head towards the tzaddik. Eretz Yisroel has nothing “beinoni” 
about it - the land, the people, the ability to learn Torah, the history, the “neighbors,” etc. 

Chazal reinforce this point by teaching us that the three letters of the word eretz, Alef, Reish and 
Tzadi, form the first letters of the expression tzaddik oh rasha. There is nothing in the middle. 
As pointed out before, the gematria of Eretz Yisroel (832) equals that of the words Eisav (376) 
V’ (6) Yishmoel (415).  

According to the Etymological Dictionary based on Rav Hirsch, the word eretz is phonetically 
related to the words arez (to root firmly), cheirish (to plow), eresh (cradle), cheretz (to cut 
sharply), cherez (to squeeze) and eres (to knead), all relating to decisive focusing and physical 
essentials for existence. However, we know that the land is not “normal.”  It is a destination. 
Rav Hirsch also explains that eretz relates to rotz, running. This echoes the first time the word 
eretz is used in the Torah, in the first sentence. It is the destination where the ruchniyus of 
Shomayim is targeted. That is what binds all three weigh stations as well. Whether it is in our 
words, or in our longing for the rebuilding of the Bais Hamikdosh (the bridge between physical 
and spiritual that our actions destroyed and have kept it from being rebuilt), or in learning 
Hashem’s Torah and its reflected oral aspect, we can, be’ezras Hashem, strive to find the place 
to make each a target home for ruchniyus.     
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לארשיינבלאהשמרבד...הנשםיעבראביהיו
It was in the fortieth year… when Moshe spoke to Bnei Yisrael. (1:3)

Rashi comments, “This teaches us that Moshe Rabbeinu did 
not rebuke them until immediately before his death.” Rashi continues 
that Moshe derived this from Yaakov Avinu, who also waited until he 
was on his deathbed to rebuke his sons. Yaakov said, “Reuven, my son, 
why did I not rebuke you earlier? It was so that you should not leave me 
and join up with Eisav, my brother.” This comment begs elucidation. 
Reuven was a holy person who, for the slightest vestige of sin, sat in 
sackcloth and fasted for a lengthy period of time. To say that rebuke 
would drive him to leave the Shivtei Kah, tribes of Hashem, and join 
Eisav, his uncle, is to suggest that he was quite far from virtuous. 
Furthermore, if Yaakov believed that rebuke could generate such a 
negative reaction from Reuven, can we even begin to imagine the 
negative effect it would have on us? 

To have a better perspective concerning the spiritual descent 
that a degrading experience can catalyse, we turn to Chazal, Chagigah
5b: “Rebbi (Rabbi Yehudah HaNasi) was holding a Kinos, Book of 
Lamentations, in his hand. He read it. When he reached the pasuk, ‘He 
has thrown Yisrael from the Heavens to the earth,’ it (the Book of 
Eichah) fell from his hand. He exclaimed, ‘Indeed (they have fallen), 
m’eigra ramah l’birah amikta, from a high roof to a deep pit.’ What is it 
that Rebbi saw in the falling book that illuminated his understanding of 
the pasuk? Horav Chaim Shmuelevitz, zl, explains that he realised that 
the book’s place in his hand or on the floor was irrelevant to its 
condition. Where the book was situated was not the issue, but rather, 
how it arrived there. It was the fall that damaged the book. (Being on 
the floor did not damage it – the fall did.) Likewise, the tragedy of Klal 
Yisrael is not where they are now in galus, exile; rather, it is the downfall 
and shock of the abrupt decline, “from on high to down low,” that 
battered them terribly. “He has thrown (Yisrael) from the Heavens to the 
earth.” The change of location from Heaven to earth did not impact Klal 
Yisrael as profoundly as much as the fall itself.

Coping with adversity, especially if it is sudden, can have a 
devastating transformative effect on a person. The tribe of Dan rejected 
Shlomis bas Divri’s son, and, when no one supported him, he 
blasphemed. In one split second he lost his worlds: this world; and the 
World-to-Come. He could not handle the fall. The Jewish People did not 
react much better when Moshe Rabbeinu (according to their erroneous 
calculation) was late in returning from Heaven. When the Satan
depicted for them an image of Moshe on his deathbed being 
transported by angels, they lost it. Their spiritual descent resulted in the 
Golden Calf, for which we are still paying to this very day. 

We all confront situations that can – and do – engender a 
spiritual descent. Some can succumb to a free-fall and have great 
difficulty returning. Others fight every step of the way, grasping at 
anything they can, to prevent their fall from causing serious, lasting 
damage. A person must be constantly on guard when he confronts a 
challenge, a period of adversity, lest he be caught off guard and edge too 
close to the precipice. The plunge is far more damaging than where one 
lands. One can always climb back up – unless – the fall in and of itself 
has caused him to lose his nerve, to be deprived of his self-control. Once 
his presence of mind has been impugned, he will have neither the desire 
nor the willpower to climb back up and return to his original spiritual 
status. A spiritual wound requires time to heal. We must give the person 
who has fallen time – support, comfort – and encouragement. To turn 

our back on him is to encourage spiritual suicide. It is all about time, 
patience and perseverance. 

Horav Sholom, zl, of Probisht (Father of Horav Yisrael Rizhiner) 
was wont to say, “When a garment becomes soiled with mud and one 
hurries to clean it (while the mud is still moist), he will cause the stain to 
soak deeper, as it becomes absorbed in the fibres of the cloth. Rather, 
he should wait until the mud becomes completely dry, and then, with 
light rubbing it will all come off without leaving a mark.” People are not 
much different. Give them time and support – they will return – as long 
as they know that they are wanted. 

תאונלורפחיוונינפלםישנאהחלשנורמאתוםכלכילאןוברקתו
ץראה

All of you approached me and said, “Let us send men ahead of us, and 
let them spy out the land.” (1:22)

The chet ha’meraglim, sin of the spies, is recorded in the 
annals of our nation’s history as one of its most egregious sins. It was 
the precursor of what became our national day of mourning, Tishah 
B’Av. The ring leaders received their due punishment immediately. The 
rest of the nation, which capitulated to their self-imposed anxiety, saw 
their punishment carried out over the next thirty-eight years as they 
perished in the wilderness. What aggravates the sin most is that the 
spies were all men of repute, distinguished Torah leaders and princes of 
their individual tribes. How did such spiritual giants fall so low, from a 
spiritual zenith to such a nadir of depravity, that they lost their portion 
in Olam Habba, the World to Come? 

Horav Mordechai Schwab, zl, quotes Horav Elchanan 
Wasserman, zl, who quoted his Rebbe, the Chafetz Chaim, zl, that any 
question concerning taking action, undertaking an endeavour, 
attempting to understand what is taking place in his life, whether it is a 
question that is spiritual or physical/material in nature, one should turn 
to the Heavenly Throne and listen to what Hashem has to say. 
Understandably, this is a metaphor for the Torah, for Hashem and the 
Torah are one. In other words: the answer/explanation to all one’s issues 
and questions are to be found in the Torah. To put it in every-day terms: 
consult a tzaddik, righteous person, who is well versed in the Torah and 
seek his guidance. Everyone should have a rebbe, for a rebbe is one’s 
connection to Heaven. His rebbe is the conduit for Hashem’s Heavenly 
guidance on earth.  

Rav Schwab sums it up succinctly. One who seeks to follow the 
will of Hashem, to serve the Almighty with a complete and perfect 
heart, must first determine the ratzon, will, of Hashem. The individual 
who first decides to act on his own, without turning to and asking for 
rabbinic/Torah guidance, is no longer able to listen properly with a 
captive ear, since his personal, vested interests stand in the way. It is 
similar to seeking guidance once one’s mind is already made up. He 
does not want advice. He wants a blessing that will coincide with his 
preconceived decision. A Jew’s goal must be to live chaim birtzonon, life 
in accordance to Hashem’s will. One who lives according to Hashem’s 
will never suffers from life’s ambiguities, because his trust in Hashem 
enables him to rise above them with the knowledge that this is what 
Hashem wants; this is what He asks of us. We abide by His will. 

A young ben Torah was growing spiritually, both in his 
erudition and yiraas Shomayim, fear of Heaven. He was on his way to 
achieving an enviable level of spiritual integrity. He married a wonderful, 
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young, like-minded woman, and together they set their minds towards 
establishing and building a bayis ne’eman b’Yisrael, a home true to 
Hashem and His dictates. Then tragedy struck when their oldest child, a 
sweet girl of three years old, became terminally ill. Back and forth went 
the rollercoaster of hope and depression. Treatment, remission, 
treatment. Tzedakah, charity; tefillah, prayer; teshuvah, repentance; 
visiting tzaddikim, holy men, to petition their blessings, torrents of tears 
storming the Heavens – all were heard; the answer, however, was “no.” 
The young child returned her pure soul to its Source. 

During the shivah, seven-day-period of mourning, the young 
parents stoically sat on the ground and spoke with the many visitors 
who had come to comfort them. One rav, who was exceptionally close 
with the father, asked, “How were you able to maintain your emotional 
stability, as well as your spiritual devotion amid the rollercoaster of pain, 
then hope, just to have it shattered by fear and resignation?” The father 
replied, “I had one very low moment during which I was about to throw 
in the towel and give up on everything, when I met a Jew leaving the 
hospital who took one look at my face and asked, ‘What is wrong?’ I told 
him. He said, ‘Let me share my story with you.’ 

“One of my sons was gravitating away from religious 
observance. I turned to a Rosh Yeshivah who is very successful in 
bringing back these lost souls. He spent much time and expended even 
more energy to convince my son finally to return to the Yiddishkeit in 
which he was raised. He saw the light and became a firm, committed 
maamin, believer in Hashem. He married a young woman who was also 
a baalas teshuvah, penitent, and they moved to Tzfas. Within a few 
years, they became the parents of two healthy children. When their 
third child was born, the little boy displayed physical signs indicating 
that all was not right. The doctors placed the infant into the neonatal 
intensive care unit and attempted to save his life with all the tools of 
modern science. 

“The parents poured out their hearts to Hashem, Who, on the 
seventh day of the infant’s life, brought him Home to Him. The halachah
states that, for a Jew to arise from Techiyas Ha’Meisim, Resurrection of 
the Dead, he must have a bris, be circumcised. Thus, prior to the infant’s 
burial, he had to have a bris. The mohel, circumciser, performed the 
ritual at the cemetery, after which my son was asked, ‘What name are 
you giving your son?’ He thought for a moment, and, with tears 
streaming down his face, declared, ‘I want to name him Ratzon 
Hashem.’ This is the name that symbolises one’s willingness to accept 
Hashem’s decree regardless of its difficulty to understand. If this is the 
will of Hashem, I accept it with love!’ That man’s story guided us 
through our travail.” 

Now that we have digressed and talked about a rebbe’s
guidance, and the Jew’s willingness to accept what he is served 
throughout life as being the will of Hashem, we return to our original 
question, “Where did the meraglim, spies, go wrong?”

Rav Schwab explains that despite the spiritual plane which 
each of the meraglim achieved, Moshe Rabbeinu was still the gadol 
hador, the Torah giant of the generation. They should have consulted 
with him; they should have asked him, “What is the ratzon Hashem?” He 
was their quintessential Rebbe. They should have turned to him for 
guidance and inspiration. They did not, and, as a result, we observe 
Tishah B’Av. One added note: One may have a rebbe from whom he 
derives knowledge, but if the rebbe is nothing more than the fountain 
from which the student’s knowledge is derived – but otherwise, there is 
no relationship – he is not a student. If a rebbe/student relationship 
exists without such a bond, the student will go off on his own whenever 
the opportunity presents itself – as it did when the meraglim buckled 
under pressure. 

Ri Mikorvil (quoted by Horav Chaim Shmuelevitz, zl) rules that 
while one must interrupt his Torah study for the sake of burying the 
dead, he may not do so if it means interrupting his study with his rebbe. 
If he does so, it is considered as if he shed blood. The Rosh Yeshivah
explains that while one may attain knowledge through his own learning, 
he has no path to grow and develop if he is not in communion with his 
rebbe. Therefore, the time he takes from the rebbe/talmid relationship 

is time of spiritual growth and development, thus precluding the 
student from achieving his true nature and magnitude. This is similar to 
shedding blood. 

In order for a talmid to develop this relationship and benefit 
from it, he must have a profound perception of who his rebbe is – as a 
person in his own right and vis-à-vis his talmid. He must see his rebbe as 
a mentor who guides him in this world, affording him an opportunity to 
merit a place in the World to Come. In other words, he must appreciate 
his rebbe. I may add that this bond is reciprocal. Just as a pupil cannot 
really survive without his rebbe, so too, would the rebbe be hard-
pressed to exist without his student. They are each indispensable to one 
another. 

Horav Shlomo Freifeld, zl, a Rosh Yeshivah who excelled as a 
rebbe, would say, “The most honest gauge of a talmid’s success is not 
how much he has learned or how he behaves; it is the amitus, 
authenticity, of his relationship with his rebbe.” He understood that the 
rebbe/talmid relationship is sacrosanct; without a rebbe, one is not 
connected to the mesorah, tradition, chain of transmission of the Torah 
from generation to generation, from rebbe to talmid. The following 
vignette underscores this idea. 

A new bachur, student, arrived at the yeshivah (Shaar Yashuv),
and Rav Shlomo began to learn with him privately. Every morning 
following Shacharis, the morning service, they would learn     Mishnayos 
Meseches Zevachim which deals with the intricacies of the ritual 
sacrifices offered in the Bais Hamikdash. After a few months, the 
student had become proficient in the Mishnayos. Nonetheless, Rav
Shlomo continued to learn. This troubled the bachur, because he felt the 
Rosh Yeshivah’s time was valuable and could be put to better use by his 
learning with a student whose background was deficient. He asked Rav
Shlomo, “Why does Rebbe not spend his personal time with those 
bachurim who could use a bit more instruction in their lessons?”

Rav Shlomo’s response is classic. “I have high hopes for you, 
but until we have a personal relationship, you are not my talmid – and if 
you are not a talmid, you will not grow!”

Another classic, which every rebbe should savour. A secular 
Jew once visited and found the Rosh Yeshivah surrounded by talmidim
(which was common). “Are they your students?” he asked. “No” was his 
reply, “they are my partners.” 

Chazal (Moed Kattan 17a) quotes a criterion as the barometer 
for determining a talmid’s appreciation of his rebbe: “If (in your eyes) 
the rebbe is like a Ministering Angel, then learn Torah from him.” Simply, 
this means the student must be in awe of his rebbe. Horav Shmuel 
Rosenberg, zl, Rav of Undsdorf, explained this practically. Chazal teach 
that a malach, angel, does not perform more than one mission at a 
time, so that he be completely focused on and committed to his 
Heavenly mission (so to speak). Likewise, the rebbe who wants to reach 
his students, who wants to see them achieve shleimus, perfection, 
cannot be busy with other things. His focus should be entirely on his 
students.

Horav Bunim, zl, m’Peshischa explains this practically. Is 
anyone able to even begin fathoming the spiritual plane of a malach? An 
angel is so far beyond us that, as mortals, we do not begin to 
understand anything about them. This is how a student should view his 
rebbe – as an individual who is spiritually distant from him. There is one 
caveat: a rebbe can bring himself close to his talmid, and thereby close 
the gap, in order to enhance the relationship – when 
necessary/appropriate. 

ןוצרעתאלםכילארמאו...וניבבלתאוסמהוניחא.םילעונחנאהנא
םהמןואריתאלו

To where shall we ascend? Our brothers have melted our hearts… then I 
said to you, “Do not be broken and do not fear them.” (1:28,29)

Fear can do terrible things to a person. Fear is the antithesis of
hope. Hope is the cure for fear. Chazal (Berachos 10a) teach, “Even if a 
sharp sword is resting on the neck of a person, he should not despair of 
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Heavenly mercy.” One can chas v’shalom, Heaven forbid, be at the 
threshold of death – he should still hope; he should not throw in the 
towel and give up hope. Indeed, we experience every moment of life 
because Hashem wants us to experience it. We are alive during our 
present fearful state because Hashem wants us to live. Who are we to 
give up hope? If He would not want us to be here – we would not be 
here. It is as simple as that. 

Interestingly, concerning the above Chazal (one should not 
despair even when the sharp blade is poised over his throat), we are not 
enjoined to pray. We are, instead, told not to give up hope. What does 
“not give up hope” mean? The Baal Shem Tov teaches that while prayer 
is most certainly critical and beneficial at all times, Chazal are telling us 
not to despair. This means we should maintain our bitachon, trust, in 
Hashem. Prayer is certainly a mainstay, but it should not take the place 
of bitachon. Tefillah that is not buttressed with bitachon is missing its 
most essential ingredient. The Baal Shem Tov was wont to exhort his 
talmidim, students, to believe in themselves. Hashem believes in us, 
otherwise, we would not be here. We should at least appreciate His 
faith in us by having faith in ourselves. 

Horav Yitzchak Zilberstein, Shlita, observes that the perek, 
chapter, in Sefer Tehillim in which David Hamelech details some of his 
most distressful and agonising moments is Perek 38. Some notable 
quotes are: “Your arrows were shot at me”; “My bones have no peace”; 
“My wounds are putrid and enflamed”; “I am bewildered and stooped, 
numb and greatly broken”; “My heart is engulfed with distress”; “I have 
no friend and companions”; “Enemies seek to harm me and speak 
maliciously”; “I expect misfortune, and pain always awaits.” 
Nonetheless, David says, “I became like one who does not hear and 
whose mouth cannot reply, G-d, all because of my hope in You.”

The distinction of this perek is that in all of Sefer Tehillim, 150 
perakim, this is the only one which David begins with: Mizmor l’David 
l’hazkir, “A Psalm by David, to remember” (to review and say in times of 
trouble). (Veritably, Perek 70 also begins with l’hazkir, to remember, how 
Hashem saved and protected him from his pursuers and detractors.) 
Why would David seek to underscore the bitterness, grief, misery and 
heartbreak that he had experienced in his life – to the point that he 
encourages us to remember, to recite this perek during moments of 
distress? 

Rav Zilberstein explains that David turns to us all and declares: 
“Have you ever heard of a Jew called David Hamelech? He received the 
monarchy forever. He merited to have a son, Shlomo, who was the 
wisest of all men, who built the Bais Hamikdash.” David was an author, a 
Psalmist, a poet, a king. Moshiach Tziddkeinu descends from him. He is 
the fourth leg of the Heavenly Chariot, David Malka Meshicha. He 
certainly was one of the most prodigious, successful personages in the 
annals of Jewish history. Yet, he suffered so much. All of Perek 38 relates 
his bitter suffering. He never lost hope. His suffering catalysed his 
distinction. Thus, we are impelled to remember and inscribe on our 
hearts this chapter, because it teaches us that no situation, however 
bleak, is hopeless.  

Fear destroys. Fear is, unfortunately, contagious. When a 
nation is gripped with fear it cannot function; it cannot think properly. 
What would be considered cogent during a period of calm suddenly 
becomes devoid of perspective. When fear takes hold of a person, he 
becomes overwhelmed. As a result, decisions which he would normally 
produce with ease, he struggles to make, or his decisions are 
nonsensical.

Acheinu heimasu es levaveinu; “Our brothers have melted our 
hearts.” Our nation that was liberated from Egypt, walked through the 
dried bed of the Red Sea, triumphed over Amalek, lived on Heavenly 
bread – but was overcome with bechiyah shel chinam, unwarranted 
weeping. Why? The hearts of Klal Yisrael had been melted by fear. 

In Likutei MoHaran (11:48), Horav Nachman Breslover, zl,
writes K’she’adam tzarich laavor gesher tzaar meod – ha’klal v’ha’ikar 
shelo yispacheid klal; “When a person must cross an exceedingly narrow
bridge, the general principle and the essential thing is to not frighten 

yourself at all.” The narrow bridge is daunting; it is scary, but, if you 
want to cross it, you cannot surrender to your fears. 

Rav Nachman’s words are the basis of a song which became 
very popular. In the song, the reference is, kol ha’olam kulo, “the entire 
world is a narrow bridge.” In an emboldened move, the Israeli tank 
corps made their attack across the Suez Canal during the Yom Kippur
War. As they began their advance towards the bridgehead on the canal, 
Ariel Sharon, the commander at the time, broadcast the song over all 
the radios and interiors of the attacking crews. The word, the lyrics, the 
tune, the hidden meaning, electrified the men until they all sang 
together, easing their fear and trepidation upon entering the battle. 

What is the message of this sweet story? The world is 
compared to a narrow bridge. Life is filled with narrow bridges, highs 
and lows, fears and celebrations, pain and anxiety, happiness and joy, 
sickness and health and then the greatest challenge: mortality. 
Interestingly, the song compares the world to a narrow bridge. Is that 
the only dangerous place that inspires fear? A bridge is the symbol of a 
journey, of movement. The message is powerful. Yes, we are faced with 
fear, but we must move on. One does not stop in middle of a bridge out 
of fear. He should try to reach the other side as quickly as he can. This 
teaches us to work through our fears; do not ignore them, but certainly 
do not stop along the bridge. Move on! With bitachon in Hashem, we 
can overcome the fears and traverse the bridge. To weep for no 
warranted reason is certainly not the way to cross the bridge. That was 
their mistake in the wilderness. We now have Tishah B’Av to reflect on 
our fears, so that we triumph over them as we prepare for an end to the 
mourning with the advent of Moshiach Tziddkeinu. 

Va’ani Tefillah

תעלכבשךיתאלפנלעו
V’Al Nifleosecha she’b’chol eis.

And for Your wonders and favors in every season

Actually, we experience three forms of miracles: 
First are overt miracles – which are extraordinary events that we 

are able to acknowledge without question. These are supernatural 
occurrences which are beyond our ability to comprehend – let alone 
explain.

Then there are those events which are accepted as natural, 
which occur all the time. These revealed, unambiguous experiences, 
which we have convinced ourselves as natural, are, in effect, miracles. 

Finally, there are those wonders that Hashem performs for us on 
a regular basis, of which we are unaware. These hidden Heavenly acts 
are unrecognisable, because we are unaware that they took place to the 
point that we do not recognise – thus, do not acknowledge – our good 
fortune. 

We have a flat tire on the way to an event/trip, which results in 
our missing the event or arriving too late. When word reaches us that 
something went wrong on the trip, we feel good, thankful we missed it. 
Only now do we realise that the flat tire was a Divine gift. Indeed, one 
only has to ask those who came late to work at the Twin Towers, for 
whatever reason, on September 11, 2001. 

To sponsor a mazaltov, simcha or yartziet, email: peninim@dvar.info
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FFrroomm  RReedd  ttoo  WWhhiittee  
אלה הדברים אשר דבר  ““  11::11
משה אל כל ישראל בעבר הירדן,  
במדבר בערבה מול סוף בין פארן  
 ””ובין תפל ולבן וחצרות ודי זהב 

“These are the words that Moshe spoke to all 
of Yisroel, on the other side of the Jordan, 
concerning the Wilderness, concerning the 
Ahavah, opposite the Sea of Reeds, between 
Paran and Tofel, and Lavan, and Chatzeiros, 
and Di Zahav.” Rashi says that Moshe rebuked 
Klal Yisroel here by alluding to the places 
where they sinned.  Why did Moshe rebuke 
them in this roundabout way, instead of 
rebuking them outright for the grievous sins?   

 Moshe Rabbeinu was teaching Klal 
Yisroel how they must act in all future 
generations to ensure that the Midas Hadin 
does not reign – ways that they can be Mevatel 
the evil decrees and receive Chesed and 
Rachamim from Hakodosh Boruch Hu.  “  בעבר
 – ”יר"ד די"ן“ ,refers to ”ירדן“ ,The word – ”הירדן
the judgment comes down to this world, Chas 
V’sholom.  How is one to be Mevatel these 
judgments? “במדבר” – is the Gematria of 248, 
which alludes to the 248 Mitzvos Aseh of the 
Torah.  One must toil in the Torah and Mitzvos 
with, “בערבה” – a Loshon of עריבות, sweetness, 
and pleasantness.  “מול סוף” refers to that 
which is at the end, the יסוד, which means that 
one must seek a Tikun for the Yesod.  “בין פארן” 
– “ נ'  –פאר   ” – One must crown himself with the 
 which represents doing Teshuva, as there נ' 
are  'נ – fifty, levels of Teshuva.  “ פלובין תו ” – this 
is from a Loshon of תפל – that which is 
insignificant.  One who does Teshuva must not 
become arrogant about it, rather he must 
continue to see himself as a  תפל, insignificant.  
 One must make himself, “white” and – ”ולבן“
pure, he must purify himself from his physical 
lusts and desires, and through that he will be 
Zoche to sweeten all judgments, turn all 
judgments from red to white.  If one does make 
himself white, then he will be Zoche to, “וחצרות” 
 he will be able to break all ”ח"ץ“ – ”ח"ץ ת"ר“ –
of “600 ”ת"ר judgements.  “ודי זהב” – This refers 
to those who are extremely wealthy, who are 
not lacking anything, yet they never think that 
it is their own wisdom or power that achieved 
what they have, rather they recognize that it 
is all from Hakodosh Boruch Hu.  These are 
ways for Klal Yisroel to ensure that the Midas 
Hadin does not reign, but rather we should be 
Zoche that the Midas Hachesed and 
Rachamim should reign at all times. (  מגן
  (אברהם

 What do the words of the Midrash 
 mean? It is well known ”מוכיח אדם אחרי“ 1:2

that Moshe had a speech deficiency.  Yet we 
are told here that Moshe’s sincere words made 
a great impression upon Klal Yisroel, and they 
heeded his words.    דברים היוצאים מן הלב נכנסים
 Words that come from the heart enter – אל הלב
the heart.  This is what the Midrash is 
teaching us here.  When one seeks to rebuke 
another, he should not attempt to do so by 
using eloquent speech, rather he should speak 
from the heart. He should speak to the sinner 
with concern for the sinner, and not for any 
personal accolades, or recognition.  “  מוכיח אדם
 One should rebuke another – “after – ”אחרי
Me” – not for one’s own personal gain, but for 
the sake of Hakodosh Boruch Hu, to get the 
person to follow after Hashem.  If one does 
this, “חן ימצא” – he will find favor in the one 
whom he is rebuking, and will be listened to.  
However, “ממחילק לשון” – the one who speaks 
with a smooth tongue, but acts for his own 
benefit, his words will not be heeded. (  כתב
  (סופר
 is a Remez to throwing ”בעבר הירדן“ 
away one’s Aveiros. Micha 7:19 “  ותשליך במצלות
 You will cast all their sins into“ – ”ים כל חטאתם 
the depths of the sea.”  Klal Yisroel will throw 
away all of their sins in the Yarden, “במדבר” – 
with, “ דבור” – “speech” – Torah and Tefilah.  
 Each member of Klal Yisroel should – ”בערבה“
be, “מעורב” mixed together with the rest of Klal 
Yisroel. This means that they should not be 
arrogant, but should be a part of Klal Yisroel, 
and not look down at others.  How is one to 
ensure that he remains humble – “מול סוף” – he 
should gaze as to what will be at the end.  At 
the end, all will be equal in their grave: the 
wealthy, the poor, the wise, the fool.  One does 
not take with him into the next world anything 
physical. So, while in this world one may see 
that he has more than others, he should 
recognize that in the end all will be equal, and 
there is no reason for him to become arrogant.  
 ”פאר“ ,This comes from a Loshon of – ”בין פארן“
– leaning towards the side of good.  “ובין תופל” – 
This alludes to the side of evil.  One must know 
what is evil so that he refrains from doing 
those acts and remains on the side of good.  
 refers to being white and pure with his – ”לבן“
speech.  This means that one should say what 
is in his heart, and not have one thing in his 
heart and say something else with his mouth.  
  .The fodder of the field – ”חציר השדה“ – ”חצרות“
One must consider himself like the vegetables 
of the field, that if it does not ingest water it 
will dry out.  So too man, if he does not 
constantly drink water from the water of the 
Torah, which is called water, then he will dry 
out.  “ודי זהב” – One should see himself that he 

has enough gold, money.  There are many 
people who always have a desire to acquire 
more wealth.  The more they have, the more 
they want.  It is a never-ending pursuit, and it 
causes them not to have time to serve 
Hakodosh Boruch Hu properly.  Rather, one 
should be happy with his lot and focus his life 
on serving the Ribbono Shel Olam. (אדרת אליהו)  

 Megilas Eichah 5:1 “זכר ד' מה היה לנו”  
–– “Remember Hashem what happened to us.”  
Chulin 89a – Hakodosh Boruch Hu says to 
Klal Yisroel, “  חושקני בכם, שכל זמן שאני נותן לכם
 I have a great“ – ”גדולה, אתם ממעטים עצמכם
desire in you, for every time that I give you 
greatness, you minimize yourselves.”  
Hakodosh Boruch Hu gave greatness to 
Avrohom Avinu, and what did Avrohom do?  
Bereishis 18:27 “ואנכי עפר ואפר” – “I am but dust 
and ashes.”  Hakodosh Boruch Hu gave 
greatness to Moshe Rabbeinu, and what did he 
do?  Shemos 16:7 “ונחנו מה” – “And what are we 
– we are nothing.”  Dovid Hamelech received 
greatness and he said, Tehillim 22:7 “  ואנכי
  ”.I am not a man, I am a worm“ – ”תולעת ולא איש
This is not so for the other nations of the world, 
for when Hakodosh Boruch Hu gives them 
greatness, they become arrogant.  We see the 
Midah of humility exclusively by Klal Yisroel.  
The word, “מה” alludes to the Midah of 
humility, as we see Moshe said, “ונחנו מה.”  
 – ”מה היה לנו“ ,remember Hashem – ”זכור ד'“
that it is only us, Klal Yisroel, who have the 
Midah of, “מה” – humility.  Please make us 
great, for making us great only causes us to 
become even more humble and recognize Your 
greatness. (נחמת ציון) 

 While it is proper for one to rebuke 
another who sinned, one must do so with great 
intellect.  The purpose in the rebuke must be 
to bring the person back to the path of the 
Ribbono Shel Olam, and not for any personal 
reasons. While showing Klal Yisroel the folly 
of their ways, he also showed them a good side.  
He alluded to the great goodness that 
Hakodosh Boruch Hu gave Klal Yisroel, and 
that Klal Yisroel could continue to receive if 
they will return from their evil path, and 
follow the path paved for us by the Avos 
Hakdoshim.  We must contemplate the 
reasons that we are not Zoche to have a Bais 
Hamikdash now. We must cry and mourn over 
not having it, and we must seek ways to once 
again be Zoche to have it.  The path for this is 
through serving Hakodosh Boruch Hu through 
humility.  May we be Zoche to achieve this 
goal, and be Zoche to see the rebuilding of the 
Bais Hamikdash, במהרה בימינו אמן! 
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PARSHAS DEVARIM 
AICHA - TAKING THE HOW OUT OF THE HOWL 

This week we will read the word הכיא  three times. The first time is in the parsah ידבל אשא הכיא . The second time is in the Haftorah  הכיא
The third time is the first passuk of Megillas Aicha . הנוזל התיה  Let us examine this word as it appears to be the theme . דדב הבשי הכיא

of the Three Weeks and Tisha B'av.  
 
The first instance that the spelling of this word with a different pronunciation is mentioned in the Torah is by the chait of Adam 
Harishon upon where Hashem asked Adam after eating from the Aitz Hadaas הכיא  (Ayekah) where are you? These two words share 
the same spelling and therefore they share a common message. When one loses tremendous levels from his former spirituality and 
loftiness as in the case of Adam Harishon after his chait which is hinted in Hashem's inquiry Ayekah, the natural reactions are 
lamentation and mourning alluded in the word Aichah.  
 
However, there let us suggest another interpretation to the relationship of Ayekah and Aicha. Adam's reaction to his colossal fallout 
from Hashem was all included in one word ךיא  which translates How. When Adam experienced his spiritual loss, he reacted with the 
word or feeling that denote disbelief; How did this tragedy befall Me? How could Hashem have given me a wife that deceived me into 
eating from the forbidden fruit? Proof that he was thinking in this manner can be derived from what he explicitly claimed to Hashem 
concerning his aveirah. Instead of blaming himself he deflected the fault to both his wife and Hashem for gifting her to him. השאה 

לכואו ץעה ןמ יל הנתנ איה ידמע תתנ רשא . Chavah also shirked her responsibility for her failure by blaming the Nachash ינאישה שחנה . 
Underlying her words of excuse lay also blame on Hashem for placing the evil Nachash in Gan Eden in her surroundings in order to 
seduce her. How could it be that Hashem did this to me? 
 
We see that it is the reaction of the weak believer in Hashem concerning his or her personal losses whether it be lives, finance, 
relationships, physical, is to ask ךיא  How did Hashem let this happen to me? How could Hashem have allowed this tragedy to occur 
with an innocent baby or a tzadik? How did Hashem abandon His people during the Churban, the Inquisitions, the pogroms, the 
Crusades, the Shoah, the Covid 19 etc. In actuality, by questioning ךיא , one manifests his doubts in the reliability of Hashem's Postal 
Service. For obviously according to your "How" inquiry, Hashem must have sent the "loss" package to the wrong address.   

הכיא  is gematriah  "ול"  to him. Rather to confess fault one seeks a "him" to focus on who will serve as a scapegoat on whom to pin the 
blame.  
 
To such claims of Man which harbor shortcomings in emunah, Hashem responds with the word Aicha and Ayekah both of which include 
your word of disbelief ךיא . Hashem reacts with an Ayekah "Where are you" as He did with Adam? What is your contribution to the 
terrible loss and destruction? Do you have any share in the responsibility of the tragedy? Your How question which relays the message 
of your unaccountability deserves nothing else but a Howl which translates as; an utter of a long, loud, prolonged mournful cry. In 
other words a Howl is an הכיא . One's response of ךיא  to the tragedy is a pitiful reaction, for by this expression of self exoneration is 
deserving of a Howl and הכיא  far greater than the tragedy itself. As long as there is someone else to blame, one's  teshuvah and tikkun 
will not come to fruition. 
 

דדב הבשי הכיא  How did she sit alone? Aicha – Ayekah where are you? Failing to take responsibility for one's role in the Churban is 
tantamount for the destroyed Beis Hamikdash and Yerushalayim to sit shivah mourning all alone. Am Yisrael did not accept that they 
possessed a personal churban that had a hand in the Churban HaMikdash. דדב  is the acronym of (Mishlei 3,6)  והעד ךיכרד לכב . The 
generation felt that they were righteous and there was no need to sit shiva and repent for their own shortcomings. Therefore the 
passuk is also asking where are you? How come you let Yerushalayim sit shiva by itself and you don't join her?  
By removing the word ךיא  from הכיא  we will dismantle the necessity of further הכיא . We will replace the letters of ךיא  with its 
gematriah of לא  31 which refers to passuk (Tehillim 52,3)   .םויה לכ לא דסח This Tisha B'av let's mourn over the Churban Beis Hamikdash 
by removing the How from the Howl by realizing that we are the one's accountable and to blame for destroying it in the first place, 
and we are the ones for still not yet meriting to have it built by now.  
 

Gut Shabbos  |  Rav Brazil 
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Zmanim for TBwTBwTBwTBw    
Wesley Hills, NY 

8:02  -                     TBw TWRN TQLDH 
8:20   -                                                  HEYQw 
8:33  -                                            A‰M w‰QZ 
9:24   -                                          A‰RG w‰QZ 
10:36 -                                HLYPT IMZ FWS 
1:39 -                                        Earliest Mincha 
8:25    -                                            HEYQw 
9:07*     -                             OYBKWKH TAC 
9:32    -                                                 72 TAC 

Times courtesy of MyZmanim.com 
* Based on Emergence of 3 Stars  

Now You Know! 
Tisha B’Av is the origin of every exile 
we’ve been through. In Parshas 
Devarim, read the week before Tisha 
B’Av, the Kli Yakar gives us an 
astounding insight into Galus. 
In Devarim 2:3, the Torah says, “turn to 
the North.” The word Tzafon, meaning 
North, is similar to tzafun, hidden. He 
explains: 
“The understanding of this, I think, is 
that if a Jew experiences any success in 
this Galus, he must do his best to hide it 
from Esav (Rome and the Western 
world), for there is no nation more 
jealous of Israel than Esav, for he feels 
that all [Israel’s] success is stolen, 
because Yaakov acquired his father’s 
blessing through trickery. 
So did Yaakov warn his sons (during the 
famine in Canaan), “Why should you 
appear satiated [before Yishmael and 
Esav who believe that Yitzchak and 
Yaakov stole their good fortune?]”” 
He continues: “This is the opposite of 
what Jews do these days (he died in 
1619!) in the land of their enemies. For 
one who has a hundred, adorns himself 
with fine clothes and fancy, stately 
homes as if he has many thousands and 
makes the Gentiles feel THEY are the 
ones in exile, in violation of this 
direction to “turn to the North.” 
This “custom” is prevalent among many 
in our nation and brings about all the 
troubles we find (anti-Semitism.) The 
one who has intellect will understand to 
take mussar from this.” 
Yes, this was a behavior we practiced 
500 years ago. Isn’t it time we fixed it? 

Thought of the week: 
Don’t let the desire for 
‘perfect’ get in the way of 
‘good.’ – R’ Yissachar Frand Shlit”a 

 (G:A OYRBD) „...LARsY LK LA HwM RBD wDXL DXAB wDX RsE YTwEB HNw OYEBRAB YHYW‰  
“And it was in the fortieth year, in the twelfth month, on the first of the month, 
Moshe spoke to all Israel all the things that Hashem commanded them.” (Devarim 1:3) 

The final book of the Torah, Devarim, begins just days before Moshe Rabbeinu leaves this 
world. It is now the first day of Adar; he will pass away on the seventh, just a week later. Now, 
he reiterates the mitzvos and the history of the past forty years. 

Rashi here points out that the timing is very specific. Moshe waited to give Klal Yisrael ‘mussar,’ 
in this case guidance for the future and learning from the past, until just before he left the world. 
From whom did he learn this? From Yaakov Avinu, who waited until the end of his life to criticize 
his sons, albeit in a constructive way. Rashi continues: Yaakov said, “Reuven, my son, do you 
know why I did not reprove you for your conduct all these years? So that you not leave me and 
join my brother Esav.” 

This seems quite a stretch. True, Reuven may have made an error in judgment, but seemingly it 
was not that bad. Chazal tell us that the sin he committed was moving Yaakov Avinu’s bed to 
Leah’s tent so that she not be dishonored or embarrassed by Yaakov putting his bed in the tent 
of Rachel’s maidservant, and not what the literal verses seem to say. But is this act, done with 
noble intent, sufficient for Yaakov to fear that Reuven would completely turn wicked and join 
Esav? Why would he suspect Reuven of this? 

Perhaps we are learning a great truth of human nature. Reuven was the bechor, but because 
he erred, he lost it. This is a painful thing. Had Yaakov told him then that it was his own fault, he 
would not wanted to have faced up to it. Instead, he would have gravitated to Esav who also 
lost the firstborn-status, and claimed that he was a victim. 

It would have been comforting to Reuven to be in the company of another who went through 
what he did, and assuaged his ego by telling him he’d been wronged. It’s much easier to blame 
someone else and having others support you in your position is very attractive. Yaakov was 
afraid that Reuven would join Esav not because he was bad, but because he did not want to 
suffer the pain of self-awareness. The youthful Reuven would have chosen to be close to Esav 
because it made him feel better, even as it unwittingly destroyed his soul and prevented him 
from ever realizing his mistake. 

Therefore, Yaakov waited until the end of his life, when Reuven would not have to see him 
anymore and excuse himself or be embarrassed. Instead, Reuven would be free to reflect on 
the critique at his own pace and be able to correct what needed to be fixed when he was ready. 

An older man was approached by a younger man who was beaming with a smile from ear to ear. He 
hugged the older man and said, “Rebbi, do you recognize me?” The older fellow admitted that he 
didn’t. “You were my rebbi in cheder,” he said, “and you made me what I am today.” 

“We were young and one of the boys got a very expensive watch. NOBODY got a watch before Bar 
Mitzvah then and we all crowded around to see it. At recess he left the watch on his desk and went 
to play. When he came back, it was gone. The Rebbi said whoever took it had to give it back but no 
one moved. Finally, he said that the boys should line up facing the wall with their eyes closed as he 
checked our pockets. One by one the Rebbi checked until he found it in my pocket. I was sure I 
would be in big trouble but to my surprise, he sat back down at his desk, and told everyone to sit 
down. He said, “I want you to know that the watch was not stolen. It was taken by a boy struggling 
with his yetzer hara. We have to give him the chance to fix what he did; he’s not a bad boy.” 

That Rebbi was you. I was so grateful you’d made everyone close their eyes so they didn’t know it 
was me. I kept waiting for you to take me aside and scold me, but you never did. I thought to myself 
that if this is what it means to be a melamed, I want to be like that. And I have been teaching for over 
30 years. Do you remember the story?” “Yes, I do.” “So why did you never say anything to me?” 

“The truth is,” smiled the wise melamed, “I didn’t know it was you. I ALSO had my eyes closed.” 

©2020 – J. Gewirtz 
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SPECIAL REQUEST 
This week we focus on unity and 

thinking of others. There are so many 

people who are ill physically, mentally, 

and emotionally. This week, please say 

the bracha of Asher Yatzar at least once 

with focus and the intent that its merit 

should be used to heal those in our nation 

who are suffering.  
 

Come on, I KNOW you 
can do this!  

You’ve got this. 
Print, e-mail, and share Migdal Ohr 

with others. 
  You’ll be glad you did.   
E-mail ‘Subscribe’ to 

info@JewishSpeechWriter.com 
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ובבראשית רבה בפרשת חיי שרה בפסוק 
ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק איתא 
אמר רב הונא צפת שידו שטוח בתפלה אמרה 

  שאלה עליו עכ"ל.ודאי אדם גדול הוא לכך 
את כפי  וכמו שנאמר כצאתי את העיר אפרוש

ר ירים משה וכמו שנאמר והיה כאש .אל ה' וגו'
ויהי ידיו אמונה עד בא השמש ות"א  .ידו וגו'

והוה ידוהי פרישן בצלו עד דעאל שמשא וכמו 
שנאמר ויהי ככלות שלמה להתפלל אל ה' 

 ....וגו' וכפיו פרושות השמים וגו' וכאלה רבים
ואי אפשר לומר שלא היו נוהגין להתפלל כך 
בזקיפת ידים למעלה אלא דוקא אנשים 

ם וגדולים כגון האבות ונביאים רשומים חשובי
ולכן אין אנו נוהגין עכשיו להתפלל  ,ומלכים

כך בזקיפת ידים למעלה משום דמחזי כיוהרא. 
דהא ליתא שהרי בפרקי רבי אליעזר בפרק 
הנ"ל אחר דקאמר מכאן אתה למד שש"ץ 
אסור להתפלל אם אין שם שנים עומדים וכו' 
אמר וז"ל וכל ישראל עומדים חוץ לאהליהם 
ורואים למשה פורש כפיו אל השמים והם 

 פורשים כפיהם אל השמים וכו' עכ"ל. 
ושמא י"ל מאחר שנמצאו נוהגים אומות 
העולם עכו"ם להתפלל כך בזקיפת ידים 

לכן אין אנו נוהגים עכשיו  ,למעלה כמפורסם
להתפלל כך וכה"ג אמרו רז"ל בפסוק לא 
תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלהיך אף על 

אהובה לפני הקב"ה בימי האבות  פי שהיתה
עכשיו שנאה מאחר שעשאוה אלו כנעניים חק 

 . ע"כ. לע"א כן נ"ל
חזינן מדברי הבאר שבע דאף כי יש לחיוב 
להתפלל בפרישת כפיים, עכ"ז הואיל ונמצאו 
נוהגים אומות העולם עכו"ם להתפלל כך 
בזקיפת ידים למעלה לכן אין אנו נוהגים 

 .עכשיו להתפלל כך
 

וקשה דאם אכן הטעם שהפסיקו להתפלל  זז..
בפרישת כפיים הוא משום דהעכו"ם מתפללין 

דלא  כך, א"כ נימא גם לגבי ברכת כהנים
 נפרוש כפיים כיון דהוא מנהג של עכו"ם. 

 
וצ"ל דחלוק מה דפורשים כפיים בברכת  חח..

כהנים לפרישת כפיים בתפלה, משום 
דפרישת כפיים בתפלה אין זה מגוף החפצא 
של מעשה התפלה, משא"כ נשיאת כפיים 
בברכת כהנים זה עצמו מהחפצא של ברכת 
כהנים, דהא בגמ' סוטה לח' א' אמרינן כה 
תברכו בנשיאת כפיים, וכמו"כ ילפינן לה 
התם ממה שנא' לגבי אהרון וישא אהרון את 
ידיו אל העם ויברכם, דכשם דהתם הוי 
בנשיאת כפיים אף כל ברכת כהנים הוי 

 בנשיאת כפיים. 
וחזינן דנשיאת כפיים בברכת כהנים הוי 
לעיכובא, וכמו שהניח בפשטות הריטב"א 

 "ל: בחדושיו סוכה לא' ב' שכתב וז
ומה שאמרו בכהן שעלה לדוכן והוסיף אחת 
משלו שעובר בבל תוסיף ולא אמרינן דכל 
ברכה וברכה בלחודה קיימא, שאני התם 

ווככייווןן  ששההככלל  עעווששהה  עעםם  שצריך פרישת כפים 
פפררייששתת  ככפפייםם  ההווהה  ללייהה  ככללווללבב  דדררבביי  ייההוודדהה  

ווללאא  אאממררייננןן  ההאאיי  ללחחוודדייהה  קקאאיי    ,,ששההוואא  צצררייךך  אאגגדד
 ...ע"כ. ווההאאיי  ללחחוודדייהה  קקאאיי

איתא בנוב"י או"ח מהדו"ק סי' ה' וז"ל: ולהדיא 
ועל דבר הכהן שידיו מרתתות ואינו יכול 
להגביה ידיו, אם יכול לישא כפיו בלא נשיאת 

נלע"ד שנשיאת כפים אפילו דיעבד  ...כפים. 
הדוכן וכשם  היכא דאי אפשר ג"כ מעכב

שהעמידה מעכב אפילו בדיעבד כך נשיאת 
 עכ"ל. כפים.

           
             *         *          * 
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 תש"פ דברים| פרשת 3עלון מס' 
 

גגםם  ככיי    ככםם  ככפפייככםם  אאעעללייםם  עעיינניי  ממככםםששוובבפפרר
  תתררבבוו  תתפפייללהה  אאיינננניי  ששווממעע  יידדייככםם  דדממייםם  ממללאאוו

  ..))ההפפטטררהה((
  

בפשטות נאמר כאן שיש קשר לפרישת  אא..
 כפים עם בקשה להקב"ה. 

אך לא איתברר לן על מה יש דין פריסת 
 כפים. 

 

ווככדד  ככההננייאא  פפררססייןן  יידדההווןן  ובתרגום שם כתב:  בב..
אפי שכנתי מנכון.  מסליקנא ללצצללאאהה  עעללייככווןן

 ע"כ. 
חזינן מדבריו דלמד דלשון פרישת כפיים 
הנאמר כאן הכוונה לברכת כהנים שהיא 

 בפרישת כפיים. 
ואף מברכות לב' ב' עולה כן, דאיתא אמר רבי 

ככלל  ככההןן  ששההררגג  אאתת  ההננפפשש  ללאא  ייששאא  ככפפייוו  יוחנן 
ע"כ. והוא מהאי  ששננאאממרר  יידדייככםם  דדממייםם  ממללאאוו

ם... הרי קרא, דברישיה כתיב ובפרישכם כפיכ
לן דגם בגמ' ס"ל דפרישכם כפיכם קאי על 

 ברכת כהנים.
 

אמנם מצינו חדוש גדול בפי' הרד"ק שם  גג..
דמדבריו עולה דלא קאי על ברכה כהנים 

 אלא על תפלה, דז"ל שם: 
פרישת כפיים היא לתפלה כמו אפרוש כפי 
אל ה', ואיך לא תבושו ותפרשו אלי כפיכם 

עיני מכם  ששפכו דמים, לפיכך אני אעלים
ולא אקבל תפלתכם, אפי' תרבו תפלה 

ודלא כמשמעות  ותצעקו כל היום. ע"כ.
 התרגום והגמ'. 

 
 

וכן עולה להדיא שיש דין נשיאת כפיים  דד..
בתפילה מדברי הרמב"ן שכתב על הפסוק 
)שמות פ' יז' פסוק יא'( ,,והיה כאשר ירים 

ורבותינו אמרו במדרש משה ידו....'' וז"ל: ...
היה עושה וכי משה ( 'ספר הבהיר אות קלח)

אסור לאדם לשהות שיגבר עמלק עליו, אלא 
. ע"כ. משמע שלש שעות כפיו פרושות השמים

 מדבריו דהתפלה היא בנשיאת כפיים.
 
 ברם בביאור הגר"א על ישעי' שם כתב וז"ל:  הה..

ממבבוואארר  בבזזווההרר  בבתתפפללהה  ובפרשכם כפיכם גו'. 
, אלא וובבבבררככתת  ככההננייםם  ששננייההםם  בבננששייאאתת  ככפפייםם

ההככפפוותת  ללממטטהה  בהפרשה היינו  ששבבבבררככתת  ככההננייםם
ללממעעללהה  ללההווששייטט  ההבבררככהה  וואאחחוורריי  ההיידדייייםם  
וובבתתפפללהה  ההככפפייייםם  ללממעעללהה  , ממללממעעללהה  ללממטטהה

....  ללההעעללוותת  ההתתפפללהה  ממללממטטהה  ששייקקוובבלל  ללממעעללהה
וובבפפררששככםם  ככפפייככםם  ההייייננוו  ננששייאאתת  וזה שכתב כאן 

, ככפפייייםם  אאעעללייםם  עעיינניי  ההההששגגחחהה  ווההההששקקפפהה  ללבבררךך
גגםם  ככיי  תתררבבוו  תתפפללהה  אאיינננניי  ששווממעע  ממממככווןן  ששבבתתיי  

 עכ"ל.  ההששממייםם
הרי דס"ל להגאון דהכוונה בפרישת כפיים 

יש חיוב  א גם לברכת כהנים וגם לתפלההי
 לפרוש כפיים. 

 

  ' איתא וז"ל: עא 'שו"ת באר שבע סיוב וו..
מנעורי תמהתי למה אין אנו נוהגים להתפלל 
בזקיפת ידים למעלה כמו שנהגו אבותינו 

כמו שנאמר הרמותי ידי אל ה' עליון  ,מעולם
 אאררייממייתת  יידדיי  בבצצללוו  קקדדםם  הה'' ונקלוסארגם וגו' ות

  ,וכו'
 

 ננששייאאתת  ככפפייםם  בבבבררככתת  ככההננייםם  וובבתתפפייללהה
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בא עם כלים קטנים, הוא בא עם איזה כוס קטנה, אז ימלאו לו כוס 
אחת. אבל אנחנו באים עם משאיות, עם רכבות אנחנו באים, ורבנו 
ממלא רכבות. לכן כולם יתחילו להתחזק, לכסוף ולהתפלל, 
ולהרשם, כולם להרשם! רבנו אמר איש בל יעדר! תרשם! אז 

סוכנים הגונים שאתם  תפסיד מאה שקל! תרשם! כמובן אצל
 מכירים אותם.

 
שאלה: האם כמו שעניין הזיווג נקבע מראש, גם עניין 

 הגירושין נקבע מראש?
לא לא, הזיווג נקבע מראש והגירושין בגלל שלא רוצים  תשובה: 

לעבוד. אין זוג לא מוצלח יש זוג שלא רוצים לעבוד. בדרך כלל 
מודרך', אבל אני לא אומר אומרים 'אין זוג לא מוצלח יש זוג לא 

 ככה, אני אומר יש זוג שלא רוצים לעבוד. שלום בית זה עבודה.
אתם תאמינו לי, גם היום התפללתי על שלום בית. וכל אחד ישאל, 

 אבל למה? יש לך שלום בית כבר שנים! 
אבל זה לא משנה, זה דברים שצריכים תפילה ועבודה יומיומית 

תפללתי: "רבונו של עולם תזכה עד מאה עשרים שנה. גם היום ה
אותי, שגם היום אני אזכה ואצליח להגיד איזה מילים מיוחדות 

 שישמחו את אשתי היקרה...", וכו', כל יום צריכים תפילות.
 

 המשך השאלה: ואם כבר קרו הגירושין, מה עכשיו?
אם יש אפשרות עכשיו להתחיל לעבוד, ולקבל על עצמם  תשובה:

שיעבדו על שלום בית, יש תמיד אפשרות של להחזיר את גרושתו 
וזה הכי טוב. שהגבר ילמד בגן השלום, יתחיל לעשות כל יום חצי 
שעה על זה, וסבלנות. והלוואי שגם האישה תרצה ותסכים לקבל 

אנשים שהתגרשו  אותו. זכיתי ב"ה כמה וכמה פעמים לראות איך
 והתחילו לעבוד על עצמם עם הספרים, החזירו את גרושתם, ב"ה.
והאישה יכולה להתפלל על בעלה לשעבר: "רבונו של עולם, אני 
לא מתייאשת, תעיר אותו שילמד את הספר 'בגן השלום', וירצה, 

 ונזכה לחזור ביחד".
 

שאלה: לגבי הקורונה, האם יש סגולה להנצל מהנגיף הזה 
 חד שנובע מכל העניין?ומהפ

האר"י ז"ל אומר שמי שיש לו אמונה בה' ובוטח בה' שום  תשובה:
מגיפה לא תגע בו. זה ברור. וזו העבודה של האמונה. בגלל זה 

תשב, תדבר עם  –בכל השיעורים שלי אני תמיד חוזר על אמונה 
השם: "תן לי אמונה!". אתם מאמינים לי, אני לא מדבר על לפני 

ממש חודשיים שלשה, עמדתי וחצי שעה ביקשתי  שנים, לפני
מהשם: "תן לי אמונה שלמה להיות שמח בחלקי!". היה לי איזה 
שהוא נסיון שעברתי, וראיתי שאם אני לא אתפלל על זה עכשיו 
אני עלול לפול מהאמונה. לכן חצי שעה ביקשתי וחזרתי: "רבונו 

ק רוצה של עולם! תן לי אמונה שלמה להיות שמח בחלקי! אני ר
לשמוח בהכל! במה שלא הולך לי! וכו'! רק זה אני רוצה! רק 
רוצה להאמין בך! תן לי אמונה שלמה!", ככה חצי שעה. ולא יום 
אחד, ועוד חצי שעה ועוד חצי שעה. אנשים חושבים שאנחנו 
נולדנו מאמינים, נולדנו שמחים. זו עבודה! אני כל הזמן משתדל 

דם יבין 'אה! צריכים לעבוד'. לספר בשביל שאנשים יתחזקו, שא
 רק עבודה!

 
ובקשר עם מישהו, זה לא הולך לנו מבחינת  22שאלה: אני בת 

חודשים, מה דעת  5תקשורת, ועכשיו אני בפסק זמן איתו כבר 
 הרב על כל הקשר הזה, ואם יש לרב איזה שהיא עצה?

הוא חייב ללמוד בגן השלום, כל בחור וכל גבר, תרחמו  תשובה:
כם, תרחמו על הבת זוג שלכם! תלמדו בגן השלום! זה לא על עצמ

ספר לימוד, זה ספר עבודה, תלמדו ותתחילו לעבוד. אם הוא יעבוד 
אז יש לך עם מי לעבוד. אבל אם לא, אז תתפללי על זה שהוא 
יזכה כן ללמוד בספר וכן לעבוד על עצמו. במקום ללכת לכל מיני 

ל מה? בכמה שקלים יש יועצי נישואין וכל מיני מדרכים, בשבי
ספר לנשים בלבד וספר לגברים בלבד. 'בגן השלום' זה לגברים, 
'חכמת נשים' זה לנשים. בכמה שקלים יש ספרים וזהו זה, לא 

 שקל. 500יועצים שכל פגישה יקחו לכם 
 

שאלה: יש לי בעיה עם קילוגרמים עודפים, אני רוצה לעשות 
איזו עצה  דיאטה, וקשה לי מאוד, האם יש לכבוד הרב

 בשבילי?
אני מציע לך לעשות את החוק של התודה. מישהי העידה  תשובה:

קילו ויותר רק על ידי התודה! מה תעשי? תגידי  30שהיא ירדה 
לבורא עולם: "רבונו של עולם, אני נמצאת במשקל הזה? כי זה 

תודה! קודם כל תודה! אני  –רצונך! ואם זה רצונך זה גם רצוני 
אז כמובן לעשות את הרבע שעה של התודה, מאמינה בך!". 

לשמוח בייסורים שיש לה מהעודף משקל, לקבל את הייסורים 
 באהבה.

דבר שני, כמו שכתבתי בספר 'השם רופאך', אם תתחילי להקפיד 
בכל יום מהשעה שש בערב לא לאכול עד היום למחרת, רק 

 6בערב אוכלים, ומ 6לשתות, זה עצה שהרבה עשו אותה, עד 
שעות כל יום צום, רק שותים,  14קים לאכול עד למחרת, זה מפסי

מותר לשתות רק מים ודברים שאין בהם קלוריות. זה גם רפואה 
גדולה מאוד, רפואה עצומה, וגם מרזים בקלי קלות. אז גם תגידי 
תודה, גם תעשי השתדלות, וכמובן תתפללי על זה שיהיו לך את 

 הכוחות. אני מאחל לך הרבה בהצלחה.
 
אלה: רבנו כותב בספר המידות שלעבור מרב לרב מזיק ש

לאמונת הייחוד, אני גר במקום רחוק מירושליים ולומד אצל 
אחד מתלמידי הרב שיחיה, האם לשמוע מתלמידים של הרב 

 גם כן נחשב לעבור מרב לרב שמזיק לאמונת הייחוד?
 

לא. תשמע מהתלמיד מה שתשמע, אין בזה בעיה. רק אם  תשובה:
מיוחד שלא הצלחת דרך התלמיד להגיע לפתרון אז תמיד  יש דבר

אפשר להגיע אליי בכל מיני דרכים. למה לא? יש לי תלמידים 
שאני ממש סומך עליהם. נכון, אני יודע שיש להם עוד הרבה מה 

 לעבוד ולהשיג, אבל בסדר, הם אוחזים בדעת, ולמה לא?
 
 
 

 העלון 

הקדוש אדוננו מורנו ורבנו נחמן בן לכבוד נשמתו הטהורה והקדושה של הצדיק 
 פיגא זיע"א.

 וכן לעילוי נשמת הצדיק הקדוש רבי יהודה זאב בן רבי יחיאל צבי ע"ה 
וכן לעילוי נשמת חברינו היקרים ארז בן דליה ע"ה ובועז בן רומיה ע"ה  וכן 
לעילוי נשמת פערל בת ר' מאיר ע"ה  וכן לעילוי נשמת שלמה בן נעמה ע"ה 

 נפטרי ישראל בתוך שאר כל
ולהבדיל לרפואה שלמה של משה בן אידה שיחיה וכן לרפואה שלמה והצלחה של 
בת שבע בת ימימה שתחיה וכן לרפואה שלמה וחזרה בתשובה שלמה בלי ייסורים 

 של כל בני ובנות ישראל בארץ ובעולם

 וכן להצלחת כל התורמים והתורמות ברוחניות ובגשמיות.

ת בחסד וברחמים בלי שום ייסורים של נתן בן אריאלה להצלחה ושמירה וכל הישועו
 וב"ב.

 0527161619לתרומות:

 elitzur424@gmail.comלקבלת העלון במייל: 

 לעילוי נשמת יפה בת גולסטאן ע"ה, וכן לעילוי נשמת יוסף חיים בן אברהם ע"ה

 לעילוי נשמת ניסים בן אלגרה ע"ה. לעילוי נשמת שרה בת יהודית אדית.

 

להזמנת הספרים, חוברות ודיסקים של מורנו הרב שלום 
 ארוש שליט"א:
0522240696 

 לשמיעת שידור חוזר ושיעורים נוספים
 בקו האמונה:
026444250 
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שאלה: אני מנסה לעבור טסט כבר הרבה זמן, ושום דבר לא 
עוזר לי, ניסיתי הכל, תפילה, צדקה, חסד, דמעות, צעקות, 

 האם יש לכבוד הרב עצה בשבילי, מה עושים?
עשית חוץ מהתודה. אבל תודה, לא סתם תודה!  הכל תשובה:

תודה שלא עברתי טסט. אין! תגיד: "תודה! ואם אתה תרצה שעוד 
פעם אני לא יעבור אני כבר אומר לך מראש תודה, תודה אם אני 
יעבור ותודה אם אני לא יעבור, בשבילי זה שווה! כי אני מאמין 

מגיע שמה שתחליט בשבילי זה הכי טוב בשבילי". אם אדם 
לאמונה הזו, שבשבילו הכן והלא זה נקרא אמונה. שאצלו הכן 
והלא שווים. כן לקבל או לא לקבל, זה אצלו, מה שבורא עולם 
יחליט זה הכי טוב בשבילי! הוא ירצה? כן! לא ירצה? לא! זה 
 האמונה! ועל זה צריך האדם להתפלל, שתהיה לו קודם כל אמונה.

 
עם ישראל התלוננו  שאלה: בפרשת בהעלותך קראנו איך

והתבכיינו, עד שהביאו את משה רבנו ע"ה למצב שאמר 
לקב"ה 'אם ככה את עושה לי הרגני נא הרוג', ונשאלת 

איפה העניין של האמונה, והכל לטובה, ולקבל את  –השאלה 
 הייסורים באהבה, אנחנו רוצים ללמוד מה בעצם קרה פה?

וננים רע באזני בפרשת בהעלותך כתוב 'ויהי העם כמתאתשובה: 
אין העם אלא רשעים...וכשהם  –השם', רש"י הק' כותב 'ויהי העם' 

 כשרים קרויים עמי...
 אז קודם כל מדובר פה על רשעים.

אין מתאוננים אלא לשון עלילה, מבקשים עלילה  –'כמתאוננים' 
 האיך לפרוש מאחרי המקום...

ם שתבא תואנה שהיא רעה באזני ה', שמתכווני -'רע באזני השם' 
באזניו ויקניט, אמרו אוי לנו כמה לבטנו בדרך הזה שלשה ימים שלא 

 נחנו מענוי הדרך
 מה הולך פה?! שלשה ימים אנחנו רק הולכים! מה זה?!

בקיצור, ויחר אפו של השם יתברך, ונענשו, בערה אש ואכלה 
בהם. עד שצעק העם אל משה, "ויתפלל משה אל השם ותשקע 

ומשה רבנו לא אמר להם: 'טוב, אתם  האש". באו העם אל משה,
מגיע לכם!'. לא, אפילו שהיו רשעים, עמד משה והתפלל, שקעה 

 האש.
טוב, זה היה סיפור ראשון. אח"כ האספסוף אשר בקרבו התאוו 
תאווה, והתחילו לבכות, מדברים לשון הרע על המן, "וישמע משה 
 את העם בוכה למשפחותיו", בוכים, איש לפתח אהלו, כל אחד

משפחות משפחות 'לפתח אהלו בוכה! רש"י הקדוש מפרש: 
 'נאספים ובוכים לפרסם תרעומתן בגלוי...

"ויחר אף השם מאוד ובעיני משה רע ויאמר משה אל השם למה 
הרעות לעבדך ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום משא כל העם 
הזה עליי האנכי הריתי את כל העם הזה אם אנכי ילדיתהו...ואם 

עושה לי הרגני נא הרוג אם מצאתי חן בעיניך ואל אראה ככה את 
 ברעתי".

תשש כחו  -ואם ככה את עשה לי' אז רש"י הקדוש מפרש שם: '
כשהראהו הקב"ה הפורענות שהוא עתיד להביא של משה כנקבה,  

 :עליהם, על זאת. אמר לפניו, אם כן הרגני תחלה
רש"י  חושבים שהוא התייאש מהתפילה או שנפל מהאמונה, אבל

מסביר שלא, רק שמשה רבנו ראה מה ה' יתברך הולך להביא 
להם, איזה מכות, אז מיד הוא אמר: "מה?! ככה אתה רוצה לעשות 

 לעם ישראל?!", אמר להם 'אם ככה אתה עושה? תהרוג אותי!'.
לכן אי אפשר ללמוד חומש בלי רש"י, חומש בלי רש"י זה כפירה! 

 רבנו אמר שרש"י הוא אח של התורה.
 ברעתם היה לו לכתוב... -: 'ואל אראה ברעתי' ורש"י ממשיך שם: 

משה רבנו אמר 'אני לא יכול לראות את זה! מה אתה אומר שככה 
 תעשה להם?! אני לא יכול! תהרוג אותי אם ככה...'

אז אל תגיד שמשה רבנו התייאש או נפל מהאמונה, רק שהלב שלו 
שלו. אפילו שהם  לא יכל לסבול לראות את זה, שמכים את העם

 רשעים, אפילו שהתלוננו, אפילו שהתבכיינו.
 

שאלה: אני כהן, האם מותר לי, בשביל שלום בית ולהמנע 
מגירושין, להכנס לבית העלמין ללוות את אשתי לקבר של 

 אביה שנפטר מן העולם?
אולי תשאל אותי אם מותר לחלל שבת בשביל שאשתו  תשובה:

אמא שלה, ואם לא היא רוצה רוצה בשבת לנסוע לבקר את 
 גירושין. למה לא? זו שאלה מאוד יפה.

גם ככה אין לך שלום בית, וגם אם לא יודע מה תעשה, גם אם 
תרקוד בתוך הבית עלמין לא יהיה לך שלום בית. קודם כל אין לך 
שלום בית! אם היה לך שלום בית, אז האישה אוהבת את בעלה 

את בעלה? אז בא נתחיל  ובעל אוהב את אשתו! מה היא תצטער
לך תלמד 'בגן השלום', ותעשה כל יום חצי שעה  –מהתחלה 

התבודדות רק על 'בגן השלום'. ואחרי שתלמד טוב 'בגן השלום', 
ותעשה חצי שעה התבודדות על 'בגן השלום', ועדיין אין לך שלום 
בית אז תבוא לשאול שאלות. ושלום בית זה לא הפסקת אש, זה 

הבה! אהבה אמיתית! אין לך? תבוא אליי, אחרי שלום בית! זה א
שלמדת טוב את הספר 'בגן השלום', אז תבוא אליי ונקבל אותך, 

 ונראה מה הלאה.
 

שאלה: מה כבוד הרב ממליץ ללמוד בשביל לזכות לשמחה 
 כמו של הרב?

תלמד 'בגן האמונה', 'בגן החכמה', תעשה כל יום שעה  תשובה:
ום שעה התבודדות, ותלמד את התבודדות. העיקר שתעשה כל י

הספר 'בריתי שלום', תעשה כל יום חצי שעה התבודדות על 
שמירת העיניים, זו עבודה של שנים, אבל זוכים. עובדים 

 ומשיגים.
 

שאלה: עכשיו בכל התקופה הקשה של הקורונה, מה יהיה עם 
 אומן ראש השנה?

 תרשמו לאומן! אנשים מפחדים להפסיד את המאה שקלתשובה: 
של הדמי רישום. תגיד לי אתה נורמלי?! תרשמו! כולם להרשם 

 לאומן! היום להרשם לאומן! לתת את המקדמה ולהרשם!
אנחנו בישיבה כבר שלוש שבועות, כל יום שלישי, כל הישיבה 
יוצאת לעשות שעה התבודדות על אומן. בינתיים לא רואים שום 

ל אחד יקבל כיוון במציאות, אבל אנחנו ממשיכים להתפלל. גם כ
על עצמו, לעשות כל יום רבע שעה, חוץ מהשעה בשבוע! כל יום 
עשר דקות רבע שעה על אומן. לכן כל מי ששומע אותנו, גם 
גברים וגם נשים, אפילו שאתן לא נוסעות לראש השנה לאומן, 
צריכים להתפלל שראש השנה של רבנו יתקיים, כל העולם תלוי 

כל התשובה, הכל תלוי בראש בראש השנה של רבנו. כל הגאולה, 
השנה של רבנו! כולם להתפלל יום יום שיהיה ראש השנה של 

 רבנו יותר גדול מכל השנים.
בואו אני אספר לך משהו, הרי פעם אי אפשר היה לנסוע 
בפספורטים רגילים מארץ ישראל, ובכל אופן נסענו איך שנסענו, 

ותפילות  וכמה תפילות, וכמה כיסופים, כמה שעות של כיסופים,
וגעגועים, וכל הדרך רק תפילות וקבלות, רק כיסופים, רק שירים, 
הכל בשביל להגיע לאומן. והנה עכשיו שנפתחה הדרך, בסדר, כמו 
שנוסעים לבלות... אבל רבנו אמר 'לא לא לא, אני רוצה שיגיעו 
אליי עם תפילות וכיסופים, וגעגועים...', זה אומן אחרי לגמרי 

ם להגיע לאומן. אני ב"ה כל השנה מתפלל, שאדם מתפלל כל יו
מתפלל על ראש השנה הבא, אין יום שאני אני מראש השנה כבר 

לא מתפלל על אומן ראש השנה, אין! אז כשאדם מגיע עם תפילות 
הוא מגיע עם כלים, ויש לו מה לקבל אצל רבנו. אבל כשאדם סתם 

בל הוא קונה כרטיס וזהו, אז בסדר, הוא שמע לרבנו, גם יקבל, א



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

  2  
 

אני תמיד אומר 'מותר לשכוח לשעה אחת את כל הצרות', זה 
 מותר! לא רק מותר, מצווה לשכוח!

אז בא, עכשיו תשכח את כל הצרות שיש לך, שעה אחת, מה יש? 
ת, שעות ולהיות מדוכא? עכשיו אין צרו 24חייב לזכור את הצרות 

בא נתחיל להסתכל. ב"ה יש לי כיפה, ב"ה! אני נושם! תודה רבה 
על הכסא! פשוט להתחיל להגיד תודות, ואפילו לרשום אותם, 
שלא ישכחו. בלי סוף! להודות לה'! ואח"כ לבקש מהקב"ה: 
"רבונו של עולם, ממש אני אסיר תודה לך! כל כך טוב אתה עושה 

מבין שודאי גם מה  איתי. ועכשיו, אחרי שאמרתי תודה, אני
שנראה לי לא טוב בטח גם זה לטובתי. הרי את רק טוב, ואתה 
עושה רק טוב, אז בטח גם זה לטובתי. תרחם עליי שאני אגיד לך 

 גם על זה תודה...".
זו דרך של עבודה, כל הזמן רק לראות את הטוב. ותדעו לכם, 
כשאדם הולך עם תודה? גן עדן יהיה לו בעולם הזה. כל תודה 
ממשיכה לו עוד שפע. אה, אתה אומר תודה? קח עוד! אתה אומר 
תודה? קח עוד טוב! אתה מתבכיין? קח עוד סטירות! אתה 

 מתלונן? קח עוד צרות, שיהיה לך על מה להתלונן עוד.
עין טובה! גם כלפי הקב"ה, תשתדל לראות את הקב"ה בעין טובה! 

 זו הדרך, בהצלחה.
 

יה לי אמונה, שתהיה לי שאלה: אני משתדלת להתפלל שתה
שמחה, וכמו כל דבר שמתפללים עליו, בדרך יש לי ירידות 
וכדומה, הרב אומר שזו סכנה להתבכיין ושזה מביא לאדם 
הרבה צרות וקללות, האם גם עליי נאמרו הדברים? או שבגלל 
שאני מתפללת מסתכלים עליי בשמיים בעין אחרת, אע"פ 

 שאני מתבכיינת?
שאדם רוצה, כבר דנים אותו לפי הרצון שלו! לא! ברגע  תשובה:

אפילו שהמציאות שלו הפוכה מהרצון שלו, דנים אותו לפי הרצון 
שלו. "רבונו של עולם, אני לא רוצה את הבכיינות, לא רוצה את 
התלונות, לא רוצה את העצבויות, אני רוצה רק להגיד לך תודה. 

שלי! תרחם נכון, בינתיים עוד לא הגעתי לזה, אבל זה הרצון 
עליי!". וברגע שאדם מתחיל לרצות, מתחיל להתפלל על דבר, 
כבר בשמיים דנים אותו לפי הרצון שלו. וזה דבר שחשוב מאוד 
לדעת את זה. השי"ת אומר: "האדם הזה כבר רוצה, ואם הוא 
ימשיך לרצות הוא יגיע!", כי יש חוק, החוק אומר 'בדרך שאדם 

 ק!רוצה לילך מוליכין אותו', זה חו
ולכן כשאדם מתפלל על משהו בכל יום, בשמיים הוא נחשב מתוקן 

 בדבר הזה.
 אפילו שבפועל הוא עוד לא שם.

 
שעות, ובאמת הלכנו בדרך  6שאלה: עשינו כמה פעמים 

ההתבודדות, כשראינו שהעניינים ממשיכים להתעכב, עברנו 
פעמים, וגם  3שעות של תודה, ככה  6לתודה והודאה, עשינו 

לתודה, ואע"פ כן עוד לא ראינו תוצאות. אנחנו מזמור 
 מבקשים מהרב שיחזק אותנו.

בדיוק הבן שלי נחמן גם סיפר על זוג שאין להם ילדים תשובה: 
והם עושים שש שעות ועוד שש שעות וגם תודות והכל. שאל 
אותי: "מה, מה הבעיה?", אמרתי לו: "אין להם בכלל אמונה, והם 

דה". אז הבן שלי ביקש ממני: "אבא עוד לא אמרו פעם אחת תו
תסביר לי בבקשה למה אתה מתכוון". אמרתי לו: "תשאל אותם 
אם הם יכולים להגיד לקב"ה, 'תשמע, אנחנו רוצים מה שאתה 
רוצה. אתה לא רוצה שיהיו לנו ילדים? גם אנחנו לא רוצים! אני 
רוצה להאמין בך! זה מה שאני רוצה! אני רק רוצה להאמין בך! 

וצה כלום!'...", כי אם אדם אין לו אמונה מה שהוא לא יעשה לא ר
אני לא רוצה כלום!  –הכל יהיה חלש מאוד. אדם צריך להחליט 

אני קודם כל רוצה להאמין בך! שאתה אוהב אותי יותר ממה שאני 
אוהב את עצמי, ואתה רק עושה הכי טוב בשבילי! לכן מה שאתה 

להם ככה, הם בשום אופן רוצה אני רוצה! תודה! והוא בא, אמר 
לא הסכימו, אמרו לו: "מה?! שאנחנו נגיד לקב"ה אם אתה לא 
רוצה שיהיו לנו ילדים אנחנו גם לא רוצים? בשום אופן!". אז הם 
לא מאמינים בקב"ה. והם אף פעם לא אמרו תודה. אמרו שש 
שעות תודה? הם לא אמרו. כי תודה זה להגיד באמת תודה מתוך 

וב בשבילי. תודה שאין לנו ילדים! זה מה שאתה אמונה שזה הכי ט
 רוצה ה' יתברך? תודה! 

זה לא חכמה להגיד תודה כמו איזה מאנטרה ולא כמו איזו סגולה! 
זה תודה! להגיד תודה! הדבר הראשון שאדם צריך לבקש 
מהקב"ה: "תן לי אמונה! לפני שיש לי אמונה אני לא רוצה כלום! 

זה! כלום! לא מעניין אותי כלום לא מעניין אותי כלום בעולם ה
כפשוטו! אני רוצה להאמין בך שאתה אוהב אותי יותר ממה שאני 
אוהב את עצמי, ואתה רוצה שיהיה לי זיווג ויהיה לי ילדים, 
ושתהיה לי פרנסה, ואני אהיה בריא. קודם כל שאני יאמין בך! 
שאתה אוהב אותי ורוצה שיהיה לי, וצר לך שאין לי, וצר לך 

לי, ואתה תשמח שיהיה לי, ולמרות זאת החלטת שלא? זה  שכואב
בטח הכי טוב בשבילי! אז אני מקבל את זה ואני מאמין בך שזה 
הכי טוב בשבילי ואני אומר תודה מכל הלב! וזה מה שאני מבקש 
ממך, אני לא רוצה כלום! אני רק רוצה להגיד לך תודה מכל הלב! 

משהו לפני שהוא רוצה זה מה שאני רוצה!". כל זמן שאדם רוצה 
עוד אין לו אמונה! עוד הוא לא אומר תודה באמת.  –את האמונה 

אדם צריך להגיד: "נכון, אני רוצה שיהיו לי ילדים, רוצה שיהיה 
לי זיווג, הכל אני רוצה, אבל הרצון שלי לזכות לאמונה בה'? הוא 
יותר מכל הרצונות האלו, ויותר חשוב מכל הרצונות האלו, ולא 

ין אותי שום רצון! עד שאין לי אמונה לא מעניין אותי שום מעני
רצון! אני עוזב את כל הרצונות! רק רוצה אמונה! רק להאמין שה' 
אוהב אותי, ומה שהוא עושה איתי זה הכי טוב בשבילי. ואם זה 
מה שהוא רוצה אני גם רוצה ואומר לו תודה מכל הלב! וזו הבקשה 

 ".שלי שאני אגיד לך תודה מכל הלב
אז באמת הבן שלי אמר להם את הדברים האלו והם לא הסכימו. 
וזה שנים שהם עושים שש שעות, ותודות וכו', אבל אף פעם נחמן 
לא שאל אותי אז לא דיברתי. אין מה לעשות, זו המציאות, אמונה 
גימטריא בנים. עובדה שאנשים שבאמת אמרו תודה נפקדו, הרבה 

 הרבה. 
 

 לשים את כספי המעשרות? שאלה: על מה הרב ממליץ
אני מוכן לחתום בפני כל הרבנים שבעולם, ששום צדקה  תשובה:

לא מתקרבת לסוליה של הנעלים של הצדקה שנותנים להפצה. 
אתה נותן לבנאדם ספר, או חוברת או דיסק, והשני נתן לו מליון 
דולר, אתה תקבל שכר פי מליון מזה שנתן מליון דולר. אבל איך 

ות?! ההוא נתן כל כך הרבה כסף, אתה נתת בסך הכל זה יכול להי
חוברת ששווה כמה שקלים. ואתה תראה שבשמיים תקבל שכר 
פי כמה מאותו אחד שנתן את הכסף. כי ההוא שנתן מליון דולר, 
בסדר, זה שנתת לו נשאר מטומטם עם המליון דולר הזה, נשאר 
מדוכא ומטומטם. ההוא קיבל חוברת, התחיל להאמין, חזר 
בתשובה. לכן ממש, אני אומר לכם, אין שום צדקה שמתקרבת 
לזה. תזמין ספרים, תזמין חוברות, והכי טוב שאתה תפיץ אותם. 
וגם אם אתה רואה שאתה לא יכול להפיץ, נפיץ בשבילך, יש לנו 
תלמידים שיוצאים ב"ה לצמתים, לבתים, יש לנו חיילים, יש לנו 

 צבא שלם.
 

כל, אני מתפללת, שומרת שבת, שאלה: אני משתדלת לעשות ה
נותנת צדקות, הולכת לשיעורי תורה וכו', ואע"פ כן תקוע לי 

 החיים, אני מבקשת עצה מהרב שיפתח לי.
תתחילי עם העניין הזה של רק להגיד תודה, תשתדלי.  תשובה:

הלוואי שעה, אבל לפחות חצי שעה ביום, רק לכתוב תודות ולהגיד 
 ה זמן, את תראי שיפתח לך.תודות, רק זה! ולא יקח הרב
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 תש"פ שאלות תשובות
שאלה: אני רוצה לעסוק בתחום של עבודה סוציאלית, על מנת 
שאוכל לזכות את הרבים, מה דעת הרב בנושא? והאם זה בכלל 

 נכון לי בתור אישה חרדית ללמוד לימודים אקדמאים?
עבודה סוציאלית זו עבודה שיש בה הרבה חסד ואפשרות  תשובה:

לעזור להרבה נשמות, לכן ודאי שזה נכון. כמובן שאת צריכה 
לראות לשמור על ההלכות, לעבוד רק עם נשים, להקפיד תמיד 
לעבוד רק עם האמהות ועם הנשים דווקא ולא עם גברים. לגבי 

דושה, ורק נשים לימודים אקדמאים זה מצוין, העיקר שיהיה בק
וכו'. את לומדת מקצוע! למה לא? יש הרבה נשים חרדיות 
שעושות חיל בעולם. אז למה לא? בדור שלנו אישה צריכה לעבוד, 

 זו המציאות.
אמא שלי ע"ה היה לה בבית פרויקטים, כל יום לעשות לחם, 
ריבות בבית, וכו', הכל היה על הגב שלה. אבל היום שהכל 

ישה יוצאת לעבוד, כל שכן שבעזרת ה' תזכי אוטומטי, זה טוב שא
 לעזור להחזיק את הבית שלך, שיהיה בית של תורה.
 שתזכי להיות שליחה טובה לעזור לעם ישראל אמן.

 
שאלה: בעניין חוק התודה, האם אפשר לעשות את החוק של 

נושאים במקביל, או שאולי כדאי לעשות את החוק קודם על  2
 יה לעבור לנושא השני?דבר אחד, ואחרי שתפטר הבע

אפשר לעשות גם עשר פעמים ביום. אבל אדם שאין לו  תשובה:
דברים  2זמן יקח לעצמו את הדבר שהכי דחוף לו, ויטפל בו. או 

הכי דחופים ויטפל בהם. למה לא? אין שום בעיה! החוק עובד! 
 אין בעיה.

 
 שאלה: מה עושים בשביל לזכות להתמיד בהתבודדות?

דבר ראשון אתה צריך להבין, ממש תדע את זה! שיום  תשובה:
בלי התבודדות זה לא יום! כפשוטו! ככה שמעתי מהרב שלי עד 
רבי נחמן מברסלב, שכל יום, כל אדם יש לו ספר, ספר עם השם 

שנה, מוציאים את הספר של  120שלו, לדוג' 'משה'. טוב, אחרי 
לא יכולים  13גיל  כל יום זה דף. עד 13משה, וכל יום זה דף, מגיל 

לבת, מתחילים לבדוק, כל  12, או 13אבל מגיל  \להגיד לו כלום
יום שופטים אותו על כל מחשבה דיבור ומעשה. אבל אם ביום הזה 
הוא עשה שעה התבודדות, הופכים את הדף ולא שואלים שום 
שאלה. התיקון של היום זה השעה התבודדות. אתה צריך קודם 

עשות! הלוואי והיינו יכולים לעשות כל לדעת שאת זה חייבים ל
יום את הכל, כל מה שאפשר בעולם הזה. אבל את זה חייבים 
לעשות! יש דברים שאם אפשר עושים ואם לא אז לא, אבל את זה 
חייבים לעשות! והידיעה הזו, שזה התיקון של היום, זה דבר 

 שעוזר להתמיד.
שעה: "תודה דבר שני, כל יום שאדם עשה שעה, הוא אומר בסוף ה

שעשיתי את השעה, אני מתחנן לפניך, תזכה אותי גם מחר, וכל 
ימי חיי, ממש אני מתחנן לפניך שכל ימי חיי לא יעבור עליי יום 

 בלי שעה התבודדות".

 וזהו, הידיעה והתפילה, זו העצה.
 

 שאלה: כבוד הרב, בבקשה תחזק אותי בעניין של עין טובה.
 

ין טובה זה פירושו שאדם רואה טוב עין הוא יבורך! ע תשובה:
רק את הטוב בכל אחד, גם בחיים שלו הוא רואה את הטוב, מה 
שיש לו. עין טובה זה הולך בכל דבר ודבר, קודם כל כלפי עצמו, 
זה דבר ראשון. כי אדם הולך עם הרגשה שלא הולך לו וכו'. אבל 
עד שאתה אומר שזה לא הולך לך, תראה כמה כן הולך לך! אז מי 

לו עין טובה הוא מתחיל לראות: "ישתבח שמו! זה הולך לי  שיש
וגם זה!". כל הזמן אני אומר: "ישתבח שמו! אנחנו גרים בארץ 
ישראל! בלי עין הרע, כל מקום שאתה הולך אתה רואה בניינים, 
ובתים! בלי עין הרע!", ה' בונה את ארץ ישראל כל כך יפה, ורק 

ד מנהרות, ככה אני משתבחת ארץ ישראל, עוד כבישים, ועו
מסתכל, ועוד גשרים, ישתבח שמו! וברוחניות, עוד ישיבות, ועוד 
כוללים, ועוד תלמודי תורה, ועוד מקוואות, ועוד שיעורי תודה, 
וכו' וכו', כמה טוב! אז צריכים עין טובה על עצמו, עין טובה על 
הנהגת הבורא ישתבח שמו, עין טובה על כל אחד, שאדם רק יראה 

ב, את החצי כוס המלאה, ויראה בשני את הטוב שלו. את הטו
לחפש! לחפש מה הטוב שיש בשני! ועין טובה זה לשמוח בהצלחה 

 של השני: "ואי! איזה יופי? הוא מצליח! שיצליח עוד יותר!".
והפוך מזה, עין רעה, אדם יכול להסתכל על שדה של מאה דונם 

אולי שבועיים בעין רעה וישרוף אותו, רחמנא לצלן. אש יקח לה 
לשרוף את השדה, ובעין רעה הוא יכול לשרוף את כל השדה 
בהסתכלות אחת, לא ישאר מזה זכר. לעומת זאת, עין טובה? "ואי! 
איזה יופי! שיצמח! שיגדל עוד! ישתבח שמו! שיצליח עוד!". 
כתוב על דוד המלך שהוא יפה עיניים וטוב רואי, הוא כותב 

עת דגנם ותירושם רבו", שאני בתהילים: "נתת שמחה בליבי, ב
שומע שמישהו זכה בפיס? ואי! איזה שמחה! ב"ה! היבול שלו 

 הצליח! איזה שמחה יש לי בלב! אז זה עין טובה.
 

שאלה: אני סובל בהרבה מאוד תחומים, האם זה סימן שיש 
 עליי עין הרע?

כתבתי בספר 'בגן האמונה', וכדאי ללמוד טוב טוב את  תשובה:
הספר 'בגן האמונה', זה יוציא ממכם את כל השטויות האלו ואת 

לא! הוא  –כל הכפירות האלו. אדם תמיד מחפש את מי להאשים... 
בסדר גמור! הוא ממש! מה זה בסדר? חבל על הזמן! רק מה, 

 מסכן, יש עין רעה...
ה זה מציאות בפני עצמה? וכי עין רעה מה זה העין רעה הזו?! מ

 יכולה לפגוע במישהו אם הקב"ה לא גזר? מה זה עין רעה?
 או אחד שאומר שעשו לו כישוף, או שאחד אומר שאין לו מזל... 

או אחד אומר 'תשמע, פלוני, זה בגללו! הוא שם לי רגל...'. 
 בקיצור בנאדם שלא יודע לרקוד ואומר שהרצפה עקומה...

לך? בא אני אגיד לך איך תטפל. בא תתחיל להסתכל על לא הולך 
 מה שכן הולך לך.



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

הדרך הנכונה לבקש מהשם יתברך
תוכחת  על  למדים  אנו  א)  א,  (דברים  בפרשתינו 
משה רבינו לעם ישראל, כתוב שם: "ְוָלָבן ַוֲחֵצרֹת ְוִדי 
ָזָהב" במילים אלו הוכיח משה רבינו את עם ישראל 
ברמז, על העגל שעשו, מחמת רוב זהב שהיה להם, 
שנאמר (הושע ב, י): ״וכסף הרביתי להם, וזהב עשו 
לבעל" (רש״י), ומפסוק זה רואים שדווקא העשירות 

היא גרמה לעמ"י ללכת אחרי ההבל.

האדם  על  כיצד  מבאר  חיים  החפץ  היה  מכאן 
להתפלל ולבקש את בקשותיו. אדם שחסר לו איזה 
דבר, אל יתעצם ויתעקש לומר: ״ריבונו של עולם, תן 
לי דבר זה!״, כיון שהאדם אינו יודע מה טוב עבורו. 
כמו  לאדם,  טוב  דבר  אינו  לפעמים  עושר  אפילו 
שנאמר: ״יש עושר שמור לבעליו לרעתו״ (קהלת ה, 
יב), וכמו שמבואר כאן, שמשה רבינו הוכיח את בני 
העגל  בעוון  שחטאו  שהסיבה  להם,  ואמר  ישראל 

היה מחמת שהיה להם ריבוי כסף וזהב.

אין  אמנם  לפעמים,  ואומר:  חיים  החפץ  מוסיף 
לזרעו,  מזיק  הוא  אך  עצמו,  לאדם  מזיק  הכסף 
בני  מתרחקים  הרוב  פי  שעל  רואות  שעינינו  כפי 

העשירים מהתורה וממצוות.

דבר  האדם - לא כל  הדבר בשאר צרכי  וכן הוא 
האדם  אם  טוב.  באמת  הוא  טוב,  לאדם  שנראה 
יתכן  מבוקשו,  לו  שייתן  לה׳  בתפילה  ויפציר  יבקש 
יותר  שהיה  יראה  ואז  יקבל,  הוא  התפילה  שבכח 

טוב שלא היה מבקש ולא היה מקבל.

לומר  צריך  אינו  הוא  לבקש,  לאדם  מותר  אמנם 
ודאי   - ידיו  לתוך  אליו  הגיע  לא  שאם  דבר  כל  על 
הוא שהקב״ה ראה שאין זה טוב לו לפי ענייניו. כי 
אדרבה, יתכן שהקב״ה רוצה ומחכה שיתפלל לפניו 

על הדבר.

של  ריבונו  ה׳:  מאת  לבקש  האדם  צריך  כך  אלא 
עולם הנה לפי דעתי הקטנה חסר לי דבר פלוני. אם 
אל   - טוב  אינו  ואם  לי,  תן  אנא  עבורי,  הדבר  טוב 
מאמין  הוא  זה,  באופן  מתפלל  כשהאדם  לי.  תיתן 
בה' יתברך שהוא כל יכול ומכיר צרכי האדם וטבעו, 
כי  לו,  וטוב  אשריו  תפילתו,  נענתה  שאם  יודע  ואז 
הוא קיבל את הדבר הטוב לו באמת. ואם לא קיבל 
לו,  שיש  במה  לשמוח  עליו  חלקו,  ואשרי  אשריו   -
בחלקו״,  השמח  עשיר  ״איזהו  חכמים:  שאמרו  כמו 
החדש  חיים  (חפץ  עבורו  טוב  אינו  מזה  היותר  כי 
וחושב  מתפלל  שהאדם  ההרגשה  כל  התורה).  על 
לא  ואם  מבוקשו  למלא  חייב  הוא  ברוך  שהקדוש 
ימלא מבוקשו אזי לא התקבלה תפילתו נובעת אך 
יותר  מבין  שהוא  חושב  שהאדם  גאווה  מתוך  ורק 
טוב מהשם יתברך מה הוא צריך, ומאידך לפעמים 
האדם מונע את עצמו מלהתפלל כי הוא גם חושב 
שהקדוש ברוך הוא חייב לו הכל והכל מגיע לו, וזה 
מה שלמדנו ממסר זה, לכן צריך שיוציא את ה”אני”; 

שימחק אותו! ויגיד: ה’ רוצה ככה. 

וצריך לקחת בחשבון שגם אם מתפלל יכול להיות 
שלא יעזר לו תכף ומיד והוא יצטרך עוד תפילות ועוד 

תפילות. כי לא בטוח בכלל שתפילתו מיד תתקבל, 
אולי רק אחרי הרבה תפילות, וגם זה הכי טוב ככה, 

כי הכל לטובה, גם מה שמתעכבת הישועה.

דינים הנוהגים מראש חדש עד תשעה באב
מיעוט במשא ומתן

ובמתן.  במשא  ממעטים  התענית  עד  מר“ח  א. 
[שו“ע (סי‘ תקנא סע‘ ב). ואף אם מזמין היום ויקבל 

תשעה  לאחר  רק  שקנה  מה 
חלק  לציון  אור  להימנע.  ראוי  באב 
ג‘ (פרק כ“ו אות א). ובמקום הצורך 

אות  פי“ד  שלמה  (הליכות  להתיר.  יש 
כב).

בגדים  לקנות  אסור  אב  מר“ח  ב. 
אפילו  חדשים  ומנעלים  חדשים 
אחר  עד  ללובשן  שלא  דעתו 
סע‘  תקנא  (סי‘  רמ“א  באב.  תשעה 
למוכר  אבל  מט)].  (ס“ק  ומשנ“ב  ז) 

מותר למכור כי לצורך פרנסתו רשאי למכור.

כן  ועל  ב).  (סע‘  רמ“א  מותר.  הכל  מצוה  לצורך  ג. 
מותר  ודאי  חדשים  תפילין  לקנות  לו  כשנזדמן 
כיון שהוא רק למצוה. אגרות משה (ח“ג סי‘ פ). וכמו 
תורה  לימוד  לצורך  ספרים  לקנות  מותר  כן 

שנחשב צורך מצוה. חזון עובדיה (עמ‘ קסח). 

מותר להיכנס לדירה חדשה בימים אלו, לצורך  ד. 
נוי  לצורך  כוונתו  אם  אבל  הכרחיים,  מגורים 
והרווחה, אסור. לבושי מרדכי (ח"א סי' קא) חזון 
עובדיה (עמ‘ קסח). ויש מחמירים בזה שלא לעבור 

דירה בימים אלו. הגאון הרב ניסים קרליץ (קרא עלי 
מועד פ"ג אות ג). ובאופן שיש הפסד ממון (כגון 
אופן.  בכל  מותר  שכירות)  דמי  לשלם  שצריך 

הליכות שלמה (פרק י"ד הגה לא).

ה.  בנין לצורך מצוה דרבים כגון בית 
הכנסת מותר. משנה ברורה (תקנ"א סעיף 
לצורך  וכיור  בציור  הדין  וכן  יב).  קטן 

רבים מותר. בן איש חי (פ' דברים אות ג).

אלו  בימים  מעקה  לבנות  מותר  ו.  
ואף בתשעה באב מותר. רוח חיים (סי' 
תקנא סעיף קטן ב), מועד לכל חי (סי' י אות ח 

ואות עב) ובן איש חי (פ' דברים אות ג).

לקניה  דירה  לחפש  מותר  ז. 
חוזה  על  לחתום  ראוי  אין  אולם  אלו.  בימים 
אחר.  יקדמנו  שמא  חושש  כן  אם  אלא  מכירה, 

(הליכות שלמה פרק י"ד הגה 71).

 איסור אכילת בשר בתשעת הימים

שלא  עצמם  על  להחמיר  נוהגים  שיש  אע“פ  א. 
לאכול בשר ושלא לשתות יין החל מי“ז בתמוז 
הפשוט  המנהג  מ“מ  באב,  תשעה  אחר  עד 
בירושלים ובארץ ישראל, שלא להימנע מאכילת 
(חזון  אב.  חודש  ראש  שאחר  מיום  אלא  בשר 
גם  להחמיר  נהגו  אשכנז  ובני  קסט)  עמ‘  עובדיה 

ביום ראש חודש עצמו שלא לאכול בשר.

עוף,  בבשר  אף  הוא  בשר  לאכול  האיסור  ב. 
אבל  בשר,  של  בתבשיל  אף  להחמיר  ונוהגים 
מותר לבשל בסיר בשרי נקי לכתחילה אפי‘ אם 

הוא בן יומו. (שם עמ‘ קעב)

ושופכים  בשרי,  עוף  ממרק  שנעשית  אבקה  ג. 
עליה מים חמים, ונעשית למרק, יש להקל בה 

בימים אלו. (חזון עובדיה עמ‘ קעד).

ד.  מי שבירך על חתיכת בשר, ושוב נזכר שבימים 
אלו אין לאכול בשר, יטעם מעט מן הבשר, כדי 
בטעימה  שאין  לבטלה,  ברכתו  תהיה  שלא 
ביטול  משום  ולא  שמחה  משום  לא  כזאת 

המנהג. (שם עמ‘ קפח).

אב,  חודש  אחר  גם  לקטנים  בשר  לתת  מותר  ה. 
הגיעו  ואפי‘  לעולם,  חולשה  שירדה  הזה  בזמן 
לחינוך, ובפרט אם הוא קטן שאינו בריא כל כך, 
בשר  מאכלי  יאכל  שלא  מגיל 12  להחמיר  ויש 

בימים אלה עד אחר יום ט‘ באב. (שם עמ‘ קצ).

כגון  אב,  חודש  ראש  שאחר  מצוה  בסעודת  ו. 
בשר,  לאכול  מותר  מילה,  ברית  בסעודת 
ואוהביו  ריעיו  הברית  בעל  של  הקרובים  וכל 
בשר.  שם  לאכול  רשאים  לסעודה,  הקרואים 
ורק  אך  שם  שהולכים  אדם  בני  סתם  אבל 
תאותם,  למלאת  בשר  אכילת  של  זו  למטרה 

הרי הם עושים מצוה באה בעבירה. 

מוסר הפרשה
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ָהיּו אֹוְמִרים ֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב ְּבַצחּות: ַהִחּלּוק ֵּבין 
ִמַּדת ַעְצבּות ְלֵלב ִנְׁשָּבר הּוא אֹותֹו ִחּלּוק ֶׁשֵּיׁש 
ֵּבין ִּתְׁשָעה ְּבָאב ְויֹום ִּכּפּור, ֶׁשַאף ֶׁשַהּצֹומֹות ָׁשִוים 
ה ִעּנּוִיים ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִּתְׁשָעה  ְּבִאּסּוָרם ַּבֲחִמּׁשָ
ְּבָאב הּוא יֹום ֵאֶבל. ְויֹום ִּכּפּור ַאף ֶׁשִּמְתַעִּנים ְּכמֹו 
ֵכן אּוָלם ְמָבְרִכים ָעֶליָה ִּבְרַּכת "ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו 
ַהִּשְמָחה  ַעל  ְלהֹורֹות  ֶזה,  ָקדֹוׁש  ְליֹום  ְוִהִּגיָענּו" 
ַהְּפִניִמית ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ְּכֶׁשּזֹוִכים ָאנּו ְלִהְתַעּנֹות ְּביֹום 
ָנה ְלַכֵּפר ּבֹו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו. ְּכמֹו  ֶזה יֹום ֶאָחד ַּבּׁשָ
ִּבְפִניִמּיּות  ִנְׁשָּבר  ְוֵלב  ַּכֲאֵבלּות,  ִהָּנּה  ַעְצבּות  ֵכן 
ַנְפׁשֹו ִלּבֹו ָמֵלא ִשְֹמָחה ַעל ּגֹוָרלֹו ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשַאף 
ַעל ִּפי ֵכן ִמֶּזַרע ִיְשָֹרֵאל הּוא ְוִתְקָותֹו ְּגדֹוָלה ַּבה' 
ְוִיְזֶּכה  ְלטֹוָבה  ַהּכֹל  ִעּמֹו   ִיְתַהֵּפ ַּבּסֹוף  ֶׁשְּבַוַּדאי 

ִלְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה.  (שיש"ק ו- שנב )

ָאְמרּו ֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב: ֵמַאַחר ֶׁשֵאין ַרֵּבנּו ִנְמָצא 
ֵאָליו  רּוֵתנּו  ִהְתַקּׁשְ ֶׁשִעַּקר  ֲהֵרי  ַּבַּגְׁשִמּיּות  ִעָּמנּו 
ֵעצֹוָתיו  ְוִעַּקר  ַהְּקדֹוׁשֹות  ֵעצֹוָתיו  ְיֵדי  ַעל  הּוא 
ַּבֲחצֹות  ְוַהִּקיָמה  ַהִהְתּבֹוְדדּות  הּוא  ַהְּקדֹוׁשֹות 
ַלְיָלה ַלֲעבֹוַדת ה' ִמֵּדי יֹום ְּביֹומֹו. ְוִנְמָצא ֶׁשָחִליָלה 
ְּכֶׁשֵאין ְמַקְּיָמם ְוֵאין ִמְׁשַּתֵּדל ְלָפחֹות ְלַקְּיָמם ֲהֵרי 
ִמַּמֲעַלת  לֹו  ְוָחֵסר  ַהָּגדֹול  אֹורֹו  ָעָליו  ֵמִאיר  ֶׁשֵאין 
ָלנּו  נֹוָסף  ְּבִעָּקר  ֵאּלּו  ַּבֲעבֹודֹות  ִּכי  רּות,  ַהִהְתַקּׁשְ
ֵעצֹות ַרֵּבנּו ְלעּוְבָדא ּוְלַמֲעֶׂשה, ְולּוֵלא ִצּוּויֹו ִּכְמַעט 

ְוא ָהִיינּו ְמַקְּיִמים אֹוָתם. (שם ו – שלח)

פנינים
חסידות ברסלב
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זמן הגאולה הגיע. ונדחה...
בתים  היו  רוחותיה  שמשלוש  הרבועה  בחצר 
השתובבו  לא  כבר  לזה,  זה  הצמודים  מסודרים 
זה  ושיחקו  הצהריים  אחרי  בשעות  יום  מדי  ילדים 
עם זה כשאמותיהן שומרות עליהן. כל אם העדיפה 
להעסיק את ילדיה בבית פנימה והעיקר שלא יצאו 

לשחק עם ילדי השכנות.

להמשיך  רצו  מאוד  הצטערו,  דווקא  הילדים 
הקבועים  במשחקיהם 
והחברות  החברים  עם 
קטן  מגיל  גדלו  עימם 
ותדיר שהו זה במחיצת 
זה. וכעת בשל האמהות 

הם נאלצים לסבול.

הייתה  זו,  חצר 
הקודש,  עיר  בצפת 
מסתורין  שאווירת  עיר 
אותה  אופפת  וקבלה 
שנה  מאות  כחמש  זה 
האר"י  בה  שכן  מאז 
הקדוש (רבי יצחק לוריא 
יום  באב  ה'  אשכנזי, 
לגדול  שנחשב  פטירתו) 
מתקופתו  המקובלים 
ועד ימינו. בנוסף חיו שם 
גדולי עולם כדוגמת מרן 
(בעל  קארו  יוסף  רבי 
ערוך)  ושולחן  יוסף  בית 
קורדובירו  משה  ורבי 
שלמה  ורבי  (הרמ"ק) 
הזמר  (מחבר  אלקבץ 
והדרשן  דודי")  "לכה 
משה  רבי  המפורסם 
(האלשיך  אלשיך 

הקדוש).

עיר  לתאר  נקל 
בקנה  רוח  ענקי  חיים  ובה  יהודים  תושבים  שרובה 
הרקיעה  שבה  הקדושה  שאווירת   – כזה  מידה 
שחקים. האר"י ז"ל עצמו הקדיש את עצמו ללימוד 
ויטאל  חיים  רבי  תלמידו  עם  יחד  הקבלה  חכמת 
נבחרת  לקבוצה  האר"י  הודיע  הימים  ובאחד  זי"ע, 
מסגל תלמידיו שעליהם להחיש את גאולת ישראל 

ולשים קץ לגלות.

לשם  שיוחדה  אחת  בחצר  להתגורר  יעברו  כולם 
בצד  מגורים,  בתי  בה  יהיו  רוחותיה  משלוש  כך, 
לתורה  מדרש  בית  יוקם  הבתים  של  המזרחי 
האר"י  של  תלמידיו  כונו  (כך  ה"חברים"  ותפילה. 
בעת ההיא, ולאחר פטירתם כינו אותם בתואר כבוד 
עם  יחד  ידורו  האר"י...)  "ּגּוֵרי"  לשון:  צחות  הכולל 
לכלכלת  ידאגו  שהנשים  כזה  באופן  משפחותיהם 
הבית, והגברים יקדישו את כל יומם לתורה ועבודת 

ה'.

הם עסקו בסדר מיוחד שהתווה להם האר"י הק' 
בידו  שיעלה  קיווה  והאר"י  הנסתר,  חכמת  פי  על 

להביא את משיח צדקנו בימיו. 

יתרחש,  כזה  שדבר  הרשה  לא  כמובן  השטן  אך 
קטנה זו, והצליח  והוא השקיע את כל כוחו בחצר 
עימו  ששמורה  בדרך 
מאז ומעולם להרוס כל 
חלקה טובה: מחלוקת.

הנשים  אחת 
הסתכסכה עם חברתה, 
נשים נוספות תפסו צד 
לעוינות  שגלש  בוויכוח 
נסתרת או גלויה, והגיעו 
כל  בו  למצב  הדברים 
בביתה  הסתגרה  אחת 
תפגוש  שלא  והעדיפה 
עמדו  בשכנותיה. 
את  והעסיקו  הנשים 
ובלבד  בבית,  הילדים 
קשר  אף  יצטרכו  שלא 
גם   – השכנות  עם  זעיר 

לא דרך ילדיהן.

מחלוקת  של  טבעה 
הורסת  סוחפת,  שהיא 
ומכלה כל חלקה טובה 
אינו  שאיש  בשעה  גם 
ולמה  מה  על  יודע 
הגברים  גם  פרצה. 
שנשותיהם  שראו 
החלו  פנים,  מזעיפות 
להזעים פנים אחד כנגד 
בשל  לאמור:  חברו, 

ביתך הרעה הזאת...

על  ראשו  את  ז"ל  האר"י  הוריד  הימים  באחד 
השולחן באמצע הלימוד ונאנח מרות: "קווה קוויתי", 
אמר לתלמידיו, "שקץ הגלות הגיע ובא לציון גואל. 
המחלוקת  שבעוון  משמים  כעת  לי  נתגלה  אך 
המשיח  וביאת  בעולם  שהייתה  הרצון  עת  נדחתה 
תידחה לזמן ארוך ורב. הכל" – כך הטעים האר"י – 

"בשל המחלוקת ששררה ביניכם".

"ולא זו בלבד, אלא שנגזר עלי להסתלק מן העולם 
בשל כך"... 

החברים נרעשו, צעיר היה רבם (בן 36 או 38 לרוב 
לביתו  ואחד  אחד  כל  הלך  מיד  בפטירתו).  הדעות 
והרבו  כולם,  בין  שלום  שעשו  עד  משם  זזו  ולא 
אהבה ואחווה. אך הגזירה נגזרה, ובתום אותה שנה 

נפטר האר"י ז"ל למגינת לב.

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

עצמצכם – מה שתעשו לא יעזור.

עוזרים לילדים
יכולים  אתם  ועכשיו  הנכון,  בכיוון  כבר  אתם 

ואפילו חייבים לעשות גם משהו עם הילד.

מה אתם חייבים כלפי הילד? זה מאוד פשוט. 
הרי לילד יש יצר רע שהוא לא יכול לעמוד כנגדו. 
אותי,  "תציל  לה'  להתפלל  יכול  לא  אפילו  והוא 
תעזור לי", כי הוא מרגיש שמה שהוא עושה זה 
והתאוות  הרע  שהיצר  מרגיש  הוא  ונעים,  טוב 
אלה החיים היפים. אז איך יתפלל על עצמו? ואם 

הוא לא מתפלל, מי יתפלל עליו?

לכן אתם כאבא ואימא מחויבים להתפלל עליו 
בכל יום שה' יעזור לו לנצח את היצר הרע שלו. 
על  רק  לא  וילד,  ילד  כל  על  להתפלל  וצריכים 
מן  יוצא  ללא  לכולם  כי  מתמרדים,  שכבר  ילדים 

הכלל יש יצר הרע וכולם צריכים את עזרת ה'. 

אפשר  בתלם  שהולך  שילד  רק  הוא  ההבדל 
שזה  עצמו  על  להתפלל  אותו  וללמד  אתו  לדבר 

כבר רווח אדיר.

האתגר הכפול
ושימו לב שהתפילה על הילד כפולה ומכופלת. 
שהיצר  להבין  דעת  כבר  לך  יש   – כמבוגר  אתה 
עדיין  ואתה  אותו,  רוצה  לא  ואתה  רע  הוא  הרע 
הילד  שכן  כל  לעזרה.  ולהתחנן  לה'  לצעוק  צריך 
שבכלל לא מבין את שהרע הוא רע, אין לו דעת 
להבדיל בין טוב לרע. הוא חושב שהרע הוא טוב. 

הוא קודם כול צריך דעת ורק אחר כך עזרה.

לכן על הילד צריכים תפילות כפולות: גם לבקש 
ולרצות  לרע  טוב  בין  להבחין  דעת  לו  שייתן  מה' 
בטוב ולמאוס ברע, ואחר כך גם שתהיה לו עזרה 
בטוב  לבחור  כוח  לו  שיהיה  דשמיא,  וסייעתא 
צריכים  זה  על  בכלל.  קל  לא  זה  מהרע.  ולסור 
יום  בכל  ההורים  שני  של  מאוד  ארוכות  תפילות 

ויום על הילד.

עד אין סוף
עד  בפשטות  הילדים?  על  מתפללים  מתי  עד 
בכל  להם  ויש  הזה  המסר  את  מבינים  שהם 
להם  יש  לפחות  כך  עצמם,  על  התבודדות  יום 
לדעתי  אבל  טוב.  ויצר  דשמיא  סייעתא  כבר 
הם  אם  גם  תמיד,  הילדים  על  להתפלל  צריכים 
כבר מתפללים על עצמם ואפילו אם הם רבנים 
עדיין   – אחרים  ומדריכים  שיעורים  ומעבירים 
ילד  בכל  ולהשקיע  ולהתפלל  להמשיך  צריכים 

ובכל נכד ובכל נין.

אנחנו נמצאים בזמן אבלות על החורבן. החורבן 
בפרטיות. אין לך  הוא לא רק בכלליות אלא גם 
חורבן להורים ולמשפחה כמו בן שיוצא לתרבות 
רעה. ובסופו של דבר זה חורבן לכל עם ישראל 
כי כל יהודי ויהודי זה עולם מלא, ותופעת הנשירה 
היא סכנה קיומית עלינו כעם ישראל. ועל פי מה 
שהבאתי לפניכם כאן בקצרה, אפשר למנוע את 
זה, וגם כאשר זה קורה ר"ל אפשר לשקם ולבנות 

את ההריסות, לבנות את בית המקדש הפרטי.

ה' יתברך יחזקנו  וינחמנו בפרטיות ובכלליות.

בברכת שבת שלום ומבורך.
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אמונה ובטחון
אמונה וביטחון בפרנסה, הם היסוד החשוב ביותר 
הופכים  החיים  ביטחון  בלי  כי  האדם,  של  בחיים 
התעסקות  וכל  הכסף,  אחר  דימיוני  מרוץ  להיות 
תמיד  המלווה  דבר  הכסף,  סביב  מרוכזת  האדם 
הוא,  מכל  והגרוע  ואכזבות,  נפש  עוגמת  בהרבה 
על  תמיד  דואג   - בה'  ביטחון  לו  שאין  שהאדם 

בלב  מקום  לא  לו  נותר  ולא  פרנסתו, 
לעבודת ה', ובטח לא זמן לעבודת ה'. 
האדם  בפרנסה,  ביטחון  בלא  נמצא, 
יבזבז לריק את ימיו בעולם מתוך סבל 
ועמל, וילך כלעומת שבא, בלי שעשה 

את שליחותו בעולם. 

עוד צריכים להבין, שהביטחון בה' אינו 
כל  אלא  מדרגה,  לבעלי  המסור  דבר 
לזכות  יכול  פשוטה  אמונה  בעל  אדם 
לו, כי אין הדבר מסובך כלל, אלא הוא 

מסתכם בשתי מלים: ה' מפרנס! אדם שיזכור שתי 
מלים אלו, ויחקוק אותן על לוח ליבו, יותר לא ידאג 
לו  שנותן  שמי  מאמין  אמונה,  לו  שיש  אדם  לכלום. 
חיים, הוא הבורא ישתבח שמו, ומי שנותן לו חיים 
לכן  וכד'.  מזון  ביגוד,  דיור,   – לחיות  במה  גם  לו  נותן 
הוא יודע שכל עוד שהבורא רוצה שהוא יחיה, הוא 
ודאי ייתן לה במה לחיות. ואילו כאשר הבורא ירצה 
שימות ח"ו, אזי כל הכסף שבעולם לא יציל אותו מן 
המוות. וכי הוא יכול לשחד בכסף את מלאך המוות 

שלוים  חיים  חי  שהמאמין  נמצא  אותו?  שיעזוב 
ושקטים בזכות אמונתה, שיודעת שיש 'מנכ"ל' טוב 

לעולם שדואג לו ולכל בריה ובריה. 

אמר רבי עקיבא, (שבת קי"ח.): "עשה שבתך חול 
לסבול  לאדם  עדיף  פרוש,  לבריות".  תצטרך  ואל 
לא  יהיו  לא  בשבת  שאפילו  כך  כדי  עד  עניות, 
מאכלים מיוחדים, רק כמו בימי החול, ובלבד שלא 
יצטרך לבריות. שלא יזדקק להלוואות ולמתנת בשר 
ודם. כל שכן שבימי החול יחיה עם מה 
פשוטים  שיש לו, אף שאוכל מאכלים 
וזולים, ובלבד שלא ילווה ויהפוך לבעל 

חוב.

לכאורה מה שאמרו חז"ל כאן, סותר 
אחר  במקום  חז"ל  שאמרו  מה  את 
משום  יוחנן  רבי  "אמר  ט"ו):  (ביצה 
להם  אמר  שמעון,  ברבי  אלעזר  רבי 
הקדוש-ברוך-הוא לישראל, בני לוו עלי 
ואני  בי,  והאמינו  היום  קדושת  וקדשו 
לכבוד  שלפחות  חז"ל,  מדברי  משמע  כאן  פורע". 
שבת קדש, כן ילווה האדם, וה' מבטיח שיפרע לו.  
שאמרו  שמה  האחרונים,  הביאוהו  הוא,  והתירוץ 
חז"ל: לוו עלי ואני פורע, הינו דווקא בשיש לו לפרוע. 
כלומר, אדם שיודע שבימים הבאים יהיו לו הכנסות, 
אלא  קודש,  שבת  לכבוד  שלווה  מה  לפרוע  ויוכל 
על  השבת,  את  לכבד  מזומנים  בידו  לו  אין  שכרגע 
בעזרו  יהיה  וה'  ללוות,  יפחד  שלא  חז"ל,  אמרו  זה 

שלא יהיו תקלות, ואכן יוכל לפרוע כמו שתיכנן. אבל 
עקיבא:  רבי  אמר  זה  על  לפרוע,  מהיכן  לו  כשאין 
עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. שלא יסמוך 
על הנס, אלא יסתפק במה שהקדוש-ברוך-הוא זימן 

לו, ואפילו יאכל לחם וישתה מים בשבת. 

הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל, שהיה זקן חסידי 
ברסלב, סיפר, שפעמים רבות בשבת-קודש היה לו 
לחם...  אלא  חלה  לא  אפילו  ומים.  לחם  רק  בביתו 
אותו  ולחזק  לעודד  אשתו  נהגה  אלו  במקרים 
באומרה: "ברוך השם, אנו אוכלים לחם ושותים מים 
רבינו  דברי  על  עוברים  שאיננו  העיקר  אבל  בשבת, 
שמחים  והיו  לחובות....".  ונכנסים  כסף  לווים  ולא 
בלחם  ומתענגים  לקדוש-ברוך-הוא  מודים  בחלקם, 
ובמים בשבת המלכה, והעיקר – לא עוברים על דברי 

הצדיק, ולא חייבים כסף לאף אדם עלי אדמות. 

רק  הוא  בפרנסה  מחוסר  הזה  הפחד  ובאמת, 
בהרחבה  חיים  שלא  כך  על  רק  הוא  הלחץ  דמיון. 
באמת  כי  חיים.  שאחרים  כמו  או  שרגילים  כמו 
לא   - ושותים  ואוכלים  יש,  תמיד  בסיסיים  צרכים 
מתים מרעב. ואם יש דוחק, צריכים לקבל אותו עם 
בכיס  כסף  צריכים  לא  לכלום.  מפריע  לא  זה  חיוך. 
כדי לפתוח תהלים או גמרא וללמוד, וכן לא צריכים 
מי  בקיצור,  ולטייל.  ולשמוח  לרקוד  כדי  בכיס  כסף 
מה  לא  זה  בכסף  חיסרון  התכלית,  על  שמסתכל 
שישבור אותו. ודאי שזה לא נוח ומטריד, אבל מכאן 

ועד ליפול לעצבות ולייאוש, זה כבר ענין אחר.

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש

052-2240696

בערך  נולד  מאוסטרופולי  שמשון  רבי  הרה"ק 
הג"ר  זקנו  זצ"ל,  פסח  רבי  הגאון  לאביו  ש"ס  שנת 
שמשון היה אב"ד קרעמיניץ שנמנה על גדולי דורו. 
רבי  הגאון  ומפי  אביו,  מפי  תורה  למד  שמשון  רבי 
מגיד  לו  שהיה  זכה  וכן  אוסטרהא,  אב"ד  נטע  נתן 

משמים שלימדו תורת הנסתר.

סתרי  ועמק  הפרד"ס  לחכמת  נכנס  צעיר  בגיל 
שהוא  לרבים  נודע  בחייו  עוד  התורה. 
נשמת משיח בן יוסף, וכן העיד לימים 

ה'חוזה' הק' מלובלין זי"ע.

דרכו היה לעורר את העם לאביהם 
שבשמים, ר' שמשון יושב בסתר היה 
את  פרסם  ולא  הכלים  אל  ונחבא 
רבים  נשתמרו  כך  חייו.  בימי  כתביו 
מכתביו בקרב בני משפחתו, ורובם היו 
בידי מי שהוציאם לאור, בן אחותו. ומה 
וקיבל  פסח  ר'  ביקש  בידו  היה  שלא 

מבני משפחתו האחרים, כגון מבן דודו, הנקרא גם 
הוא בשם ר' פסח, ומשאר בשרו, ר' יהושע העשל 

בן ר' יוסף מקראקא (בעל 'מגיני שלמה').

חיים  עץ  דרך  בספר  הרמח"ל  ות"ת  ת"ח  גזרות 
את  שהשביע  מאוסטרופולי  שמשון  ר'  על  מספר 
הזעם  בשנות  הגזירות  את  לבטל  אחרא  הסטרא 
ותורה  מילה  שבת  יבטלו  שאם  ונענה  ות"ט,  ת"ח 
אחת  שאות  שמשון  ר'  וענה  הגזירות,  יבוטלו 
רבי  תלמידו,  עליו  כתב  וכך  תבוטל.  לא  מהתורה 
נתן הנובר:  "והיה בתוכם (= בקרב קהילת פולנאה) 
איש אחד חכם ונבון ומקובל האלקי ושמו מוהר"ר 
אליו  המגיד  מלאך  ובא  אוסטרופולי.  מק"ק  שמשון 
בכל יום ולמד עמו סתרי תורה. ועשה המקובל הנ"ל 

פירוש על הזוהר על פי קבלה מהאר"י ז"ל ולא זכינו 
שיבא להדפוס. ואמר לו המגיד לפני הגזירה שיעשו 
תשובה גדולה שלא יבא כך הגזירה רעה. ודרש כמה 
תשובה  שיעשו  לעם  והזהיר  הכנסת  בבית  פעמים 
בכל  גדולה  תשובה  עשו  וכן  תבא,  שלא  הצרה  על 

הקהילות ולא הועילה כי כבר נחתם הגזירה רעה.

דמם  ניגר  כשכבר  הפורענות,  בעצם  גם  אולם 
אמונים,  פסו  לא  ורבבות,  אלפים  של 
שאכן אלה ימי חבלי המשיח, והרה"ק 
הדגיש  הי"ד,  מאוסטרופולי  שמשון  ר' 
חמי"ל  הצורר  של  בשמו  הרמז  את 
מ'שיח  "ח'בלי  היהודים):  בפי  (ככינויו 
י'בואו ל'עולם"... אכן, היו ימים קודרים 
אלה כימי חבלי משיח! לא הייתה עוד 
בתולדות  ואכזרית  נוראה  פורענות 
ת"ח- השנים  כמוראות  היהודי  העם 

בנינה  רוב  על  הכורת  כשעלה  ת"ט, 
המשגשגת  פולין  יהדות  של  ומנינה 
אפשר  הנאצית  השואה  בימי  רק  ואולי  והתוססת, 
אלפי  מאות  של  רבתי  להשמדה  דמיון  למצוא 
יהודים ולעקירת המרכז הגדול לתורה ודעת שהוקם 
אב  בחודש  "פה-לן-יה".  עליה:  שאמרו  בפולניה, 
את  שמשון  רבי  אסף  הפורעים,  בהתקרב  ה'ת"ח, 
בני עירו לבית הכנסת ועסק עמם בתורה ותפילה, 
הרשעים  לקחו  ובתפילין,  בטלית  מעוטר  בעומדו 
גופו  מאחורי  ודקרוהו  כמחט  חד  שראשו  אילן  ענף 
לא  בייחודיו  דביקותו  בגודל  והוא  למעלה,  ממטה 
הרגיש מאומה, עד שהענף בקע את מוחו הק' ואז 
באב  ג'  ביום  עמיו  אל  וייאסף  ה'  בבית  ונפל  כרע 
ת"ח השם ינקום דמו במהרה, וזכותו הקדושה תגן 

עלינו אכי"ר. 

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

הרה"ק רבי שמשון מאוסטרופולי 
זצוק"ל זיע"א
ג' אב ת"ח

קו האמונה
02-6444250



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

אני אוהב כל יהודי
סיפורי הפצה

נעים להכיר- המפיצים
המפיצים  את  אותם.  פוגשים  קבע  בדרך 
חדורי המטרה ושליחות של הרב שלום ארוש 

שליט"א.

בין  עוברים  הם 
הבתים, במרכזי קניות 
בצמתים.  ולפעמים 
החולים  בבתי 
לבבות  את  משמחים 
הכלא  בבתי  החולים, 
לבבות  מעודדים  שם 
בבסיסי  לב.  שבורי 

צה"ל ואיפה לא...

הם מחזקים במילים 
טובות, בדיבורי אמונה 
נותנים  עידוד.  ומילות 
תקוה.  ונוסכים  אמונה 
חוברות,  מפיצים  הם 
של  וספרים  דיסקים 
ארוש  שלום  הרב 
מי  שכל  שליט"א 
מוצא  בהם  שקורה 

מזור  ועצה לנפשו.

שליחי  סביב 
ארוש  הרב  ומפיצי 
סיפורים  קשורים 
סיפורים  רבים, 

שהובילו לישועה, לגאולה פרטית ולקרוב 
מפיצי  אצל  שבשמים.  לאבינו  לבבות 
"אני  האימרה   שליט"א  ארוש  הרב 
סיסמא  רק  לא  זה  יהודי"  כל  אוהב 
יומיומיאצלהם  חיים  ומציאות  דרך  זה 
אליו  יגיעו  הם  אז  אהוב  הוא  יהודי  כל 

בכל מקום שהוא.

טעימה קטנה סיפור אחד מיני אלף

מפיץ  לנו  מספר  שבע"  בבאר  לבית  "הגענו 
נפולות.  היו  שפניו  אדם  לנו  "פתח  ותיק. 
מטרת  את  כששמע 
אותנו  הכניס  בואנו 
על  סיפר  הוא  לביתו. 
פשוטים  הלא  חייו 
ועל כך שהתאלמן לא 
העצבות  ומאז  מזמן 
ממלאת את ליבו ואת 

ביתו.

"חיזקנו אותו , עודדנו 
חיים  וכמים  רוחו,  את 
נסכנו  עייפה  נפש  על 
ושמחה,  חיוך  בו 
לו  השארנו  כמובן 
ארוש  הרב  מספרי 
ו"שעריו  האמונה"  "גן 

בתודה".

בספרים  'תקרא   "
ותראה כי תחזור אליך 
והאמונה'  השמחה 
השארנו  לו,  הבטחנו 
טלפון לשמוע עדכונים.

סוף דבר

אדם  אותו  התקשר  קצרה  תקופה  "לאחר 
אלו  והחזרנו  אותו  שהצלנו  כך  על   לנו  והודה 
וראה  לו  נפתח  ומאז  לתמיד,  השמחה  את 

הצלחה בהרבה מישורים."

זה  ארוש  הרב  ממפיצי  חלק  להיות 
"אוכל  אדם  שבה  זכות  עצומה  זכות 
לו  קיימת  והקרן  הזה  בעולם  פרותיהם 

לעולם הבא". אשרינו שזכינו!
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זה נהנה וזה מרוויח עוד יותר!!
הסיפורים  עם  כאן  אני  בקודש-  כהרגלי 
אבל  שונה,  זה  הפעם  יום,  היום  משגרת 
באותו  נתחיל  ככה,  אז  שווה.  פחות  לא 
יום בו ישבתי בבית מדרש "חוט של חסד"  
השעה הייתה 8 בערב, הייתי שקוע בלימודי 
(על אף קורונה – גל שני)  כשלפתע צדה 
את עיני ידיד יקר הרב הלל קוסמן סימנתי 
לו לשלום, כמובן שקיבלתי בחזרה, אך על 

פניו נראה היה טרוד במקצת.

מגדלים יהלומים

אני  אותי  מעניין  זה  למה  שתבינו  כדי 
ישתף אתכם מי הוא הרב הלל קוסמן ומה 
בישיבה  הבית  אב  קוסמן  הרב  מעשיו- 
התורה"  "נעימות  לצעירים-  המפוארת 
שליט"א,  ארוש  שלום  הרב  ידי  שעל 
עילית  בביתר  הממוקמת  היקרה  הישיבה 
לשנה  ומשנה  ומשגשגת,  מצליחה 
הרישום עולה ועולה. אגב, הזכרתי ישיבה 
יהלום  בתלמידים  מפוארת  מפוארת... 
מזה  חוץ  בפינצטה,  הנבחרים  אחד,  אחד 

לא מצליח לראות פאר, תבינו בהמשך...

אני אתן לכם דוגמא על אחד היהלומים 
בישיבה,  ולומד  שמש  בבית  גר  נ.ט,  שלנו: 
חוזר כל יום הבייתה, עקב הקורונה- אסור 
לישון בישיבה אך על הלימוד בישיבה הוא 
לא מוותר (מרצונו החפשי) והוא לא היחיד 

מחוץ  גרים  בישיבה  הבחורים  ככל  רוב  כך 
לעיר (ביתר כאמור) ומגיעים מרחקים מדי 

יום.

לענייננו

ידעתי,  טרוד,  קוסמן  הרב  את  כשראיתי 
יש דברים בגו, ואם יש לי דרך לעזור לרב 
כך  לב!  בחפץ  זה  את  עושה  אני  קוסמן, 
ישבנו שנינו (במרחק שני מטר כמובן) וכן, 
גולל  איתו  בשיחתי  אותי-  הטעו  לא  חושי 
בטח  נקלעו,  שאליהם  הקשיים  את  בפני 
קשיים?  קורא  אני  למה  שואלים-  אתם 
מזגנים,  ספסלים,   22 ב-  ֶחֶסר  אז  טוב, 
זהו  ארוכה,  והרשימה  מקררים  מיטות 
צרכים  זה   – אתכם  ששכנעתי  חושב  אני 

בסיסיים, חסרים אמיתיים!

אז כך זה היה נראה מצידו- דף ובו פירוט 
מלא של כל הציוד הנדרש לקראת קליטת 
(להזכירכם  הבאה  לשנה  חדשים  בחורים 
של  המחיר  כולל  אב)  בחודש  כבר  אנחנו 
את  בעיון  לקרא  מעייף  היה  זה  מוצר,  כל 
הכל, אבל את השורה האחרונה קראתי 

- סה"כ 59,920 ₪ 

מה  לי  היה  לא  ת'אמת  עליו,  הבטתי 
לומר אז הוא אמר לי "מאיפה אני מארגן 
עזרה  שלו  שהשאלה  לא  זה?????"  את 

עד  ארוכה  שתיקה  שתקנו  לו,  לענות  לי 
שבסוף התחלתי לחייך, עלה בי רעיון.

לשלם  מוכן  הייתה  כמה  אותו-   שאלתי 
אם מבטיחים לך שמירה והגנה, "הרבה" 
להנציח  לעשות  מוכן  הייתה  ומה  לי,  ענה 
את יקירך? "הכל" ענה לי בתוספת שאלה 
קשור  זה  כל  "איך  אחריה-  מיד  שהגיע 
אז  מידי  אותו  מותח  שאני  הבנתי  אלי??" 
עניתי לו מהר- זה פשוט, מיזם חדש! יש 
לא  וזה  נהנה  בשבילו-  "זה  שם  אפילו  לי 
וזה  נהנה  "זה  מדוייק:  יותר  רוצה  חסר" 
מרוויח עוד יותר" וככה יעבוד המיזם - על 
כל תרומה התורם יקבל מתנה שווה שכל 
אחד היה רוצה... כך בנינו את הרעיון והכל 

לשם שמיים, ללא מטרות רווח!

אהוב על אבא

"מרוויח  השם-  את  בחרתי  גם  זה  לכן 
רק  לא   , תורם  אתה  אם  יותר"-  עוד 
אלא  מצדקה  נחסר  לא  בוודאות  שאתה 
אתה גם יוצא מרווח חוץ מהתמורה (שגם 
בבחורים  תמיכה   - חשובה)  ממש  היא 
ללא  העתיד,  דור  את  המהווים  צעירים 
את  שמקרבים  הדברים  סוג  זה  ספק- 
חוג  ולאיזה  אתה  מה  משנה  לא  הגאולה, 
ברוחניות,  חזק  אתה  וכמה  משתייך  אתה 
אתה  הבורא,  של  בבניו  תומך  אתה  אם 
אהוב על אבא שבשמיים ואין יותר מתוק 

מזה. תטעם, תבין!

מיזם מבורך
מאת עורך העלון



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

ְלהֹודֹות ַעל ַהְּפָצִעים
ִלי  ְוִסְּפָרה  ַאַחת,  ה  ִאּׁשָ ֵאַלי  ֶׁשָּבָאה  ִמְקֶרה  ָהָיה 
ֶׁשִהיא סֹוֶבֶלת ְמאֹד ִמְּפָצִעים ְמכָֹעִרים ְּבָפֶניָה, ְורֹוָצה 
ִהיא ַלֲעׂשֹות ֵׁשׁש ְׁשעֹות ִהְתּבֹוְדדּות ַעל ֶזה. ָאַמְרִּתי 
ֲאֻרָּכה  ִהְתּבֹוְדדּות  ֶזה  ַעל  ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוָלה  ַאְּת  ָלּה: 
ַאְּת  ַהִהְתּבֹוְדדּות  ֶׁשִּבְתִחַּלת  ִּתְזְּכִרי  ַרק   ,ִּכְרצֹוֵנ
ְצִריָכה ְלהֹודֹות ַלה' ַהְרֵּבה ְמאֹד ַעל ַהְּפָצִעים ָהֵאֶּלה, 
ֶׁשֲהֵרי ִּבְזכּוָתם ַאְּת עֹוֶמֶדת ַעָּתה ַלֲעׂשֹות ִהְתּבֹוְדדּות 
ֲאֻרָּכה ּוְלִהְתָקֵרב ְמאֹד ֶאל ה' ִיְתָּבַר, ּוְבִלי ַהְּפָצִעים 

ָלֶזה.   אֹוָת ֶׁשִיְּדַחף  ָמה  ָהָיה  א  ַהָּללּו 
ֶׁשִּתְׂשְמִחי   ְוָצִרי ְּגדֹוָלה,  טֹוָבה  ֵהם  ָלֵכן 
ַאְּת  ֵכן  ַאֲחֵרי  ְוַרק  ֲעֵליֶהם,  ְותֹוִדי  ָּבֶהם 
ֶׁשַּיְרֶאה  ֵמה'  ּוְלַבֵּקׁש  ְלִהְתַּפֵּלל  ְיכֹוָלה 
ָל ָמה הּוא ְמַרֵּמז ָל, ּוָמה ָעַלִי ְלַתֵּקן, 
ָּבֶזה  ֵאָליו   אֹוָת ְלָקֵרב  רֹוֶצה  הּוא   ְוֵאי
ַּכֲאֶׁשר  ַּבָּפִנים.  ְּפָצִעים   ָל ָנַתן  ֶׁשהּוא 
ְוֵאינֹו  ָצָרתֹו,  ַעל  ַלה'  מֹוֶדה  ֵאינֹו  ָאָדם 
ֶׁשַּבָּצָרה  ְוָהַרֲחִמים  ַהֶחֶסד  ֶאת  רֹוֶאה 
ַהּזֹו, ְוֵאינֹו ָׂשֵמַח ָּבּה, ֶאָּלא ּבֹוֶכה ּוִמְתלֹוֵנן 
לֹו  עֹוֶׂשה  ְוָׁשלֹום  ַחס   ִיְתָּבַר ה'  ְּכִאּלּו 
ֵאיזֹו ָרָעה – ַהְּבִכָּיה ַהּזֹו ַּתִּזיק לֹו ַהְרֵּבה 

יֹוֵתר ֵמִאּלּו א ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ְּכָלל. ְוזֹו ָטעּות ֶׁשַרִּבים 
ְּתלּוָנה,  ִּבְלׁשֹון  ִהיא  ְּתִפָּלָתם  ֶׁשָּכל  ָּבּה,  טֹוִעים  ַרִּבים 
ְּכֶׁשִּמְתַּפֵּלל  זֹאת,  ְלֻעַּמת  ְלטֹוָבה.  ֶׁשַהּכֹל  ֱאמּוָנה  ְּבִלי 
ָיכֹול  ָמה  ְּכָלל,  ַסָּכָנה  ְּבׁשּום  ִנְכָנס  ֵאינֹו  ְּבִׂשְמָחה 
 ..."ִחּיּו "ִיֵּתן  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַהּיֹוֵתר  ְלָכל  ִלְהיֹות? 
ִמְתעֹוֵרר  ָהָאָדם  ִׂשְמָחתֹו   ִמּתֹו ְוִאם  ְּבֶזה?  ַרע  ּוָמה 
ַּגם ִלְבִכָּיה ֶׁשל ַּגְעּגּוִעים אֹו ֵלב ִנְׁשָּבר – ָמה טֹוב, ֲאָבל 
ֶׁשֹּלא ַיֲעֶׂשה ִמֶּזה ִעָּקר, ִּכי ָעלּול ִלּפֹל ִלְבִכָּיה ֶׁשל ִחָּנם 

ֶׁשִהיא ְמֻסֶּכֶנת ְמאֹד.

ְלַהְתִחיל  ְּכָלל  ָלנּו  ָאסּור  ְּכֶעְרֵּכנּו  ֲאָנִׁשים  ּוֶבֱאֶמת, 
ְּבַוַּדאי  ִּכי  ּוְבַתְרעֶֹמת,  ִּבְבִכָּיה  ֶׁשִּתְהֶיה  ְּתִפָּלה  ֵאיזֹו 
ַהָּקדֹוׁש,  ַרֵּבנּו  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו  ִחָּנם,  ֶׁשל  ִּבְבִכָּיה  ִנָּכֵׁשל 
ִמֵּלב  ֶׁשֲאִפּלּו  כ"ד,  ְּבתֹוָרה  ִּתְנָיָנא  מֹוֲהַר"ן  ְּבִלּקּוֵטי 
ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ְלַעְצבּות,  ִלּפֹל  ְּבַקל  ְיכֹוִלים  ֲאִמִּתי  ִנְׁשָּבר 
ֶׁשל  ְוַהֵחְטא  ְלִהְתלֹוֵנן.  ָרצֹון  ִעם  ְלַכְּתִחָּלה  ְּכֶׁשָּבִאים 
ְּכמֹו  ַאֵחר,  ֵחְטא  ִמָּכל  ְּבַהְרֵּבה  ָּגרּוַע  הּוא  ַעְצבּות 
ְּבִכָּיה  ֶׁשִּבְׁשִביל  ַהְּמַרְּגִלים,  ֵחְטא  ַעל  ַּבֲחַז"ל  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֶׁשל ִחָּנם ִנְגְזָרה ְּגֵזָרה נֹוָרָאה ְלדֹורֹות, ָּדָבר ֶׁשֹּלא ָמִצינּו 

ְּבׁשּום ָעוֹון ַּבּתֹוָרה.

ֻמְכַרַחת  ְּתִפָּלה  ֶׁשָּכל  הּוא  ַהְּכָלל 
זֹו  ִׂשְמָחה  ִּכי  ִׂשְמָחה,   ִמּתֹו ֶׁשָּתבֹוא 
ֱאמּוָנה, ְּכמֹו ֶׁשּכֹוֵתב ַרִּבי ָנָתן (ל"ה, או"ח, 
ְקִריַאת  ֶׁשּסֹוְמִכין  "ְוֶזהּו  ב):  ק"ש,  הל' 
ְׁשַמע ִעם ִּבְרַכּת ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל ִלְתִפָּלה. ִּכי 
ְקִריַאת ְׁשַמע ִהיא ֱאמּוָנה, ֶוֱאמּוָנה ִהיא 
ְמָחה  ַהּׂשִ ַּתְכִלית  ֶזהּו  ִּכי  ְמָחה,  ַהּׂשִ ִעַּקר 
ֶאְׂשַמח  "ָאנִֹכי  קד):  (ְּתִהִּלים  ְּבִחיַנת 
ֶׁשֱאמּוָנה  נ"י  ַרֵּבנּו  ֶׁשָאַמר  ּוְכמֹו  ַּבה'", 
ִׂשְמָחה.  ְּדַהְינּו  ְנהֹוִרין  ַאְנִּפין  ְּבִחיַנת  ִהיא 
ֱאֶמת  ָּבּה  ְּכֶׁשִּנְתַחֵּבר  ִהיא  ֱאמּוָנה  ִּכי 
ַעֵּין ָׁשם. ּוְקִריַאת ְׁשַמע ְּדַהְינּו "ה' ֶאָחד", הּוא ְּבִחיַנת 
ִהְתַחְּברּות ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ֶׁשֶּזהּו ַּתְכִלית ַהִּיחּוד ְוַעל ְיֵדי 
ְמָחה  ֶזה ִמְתעֹוֵרר ִׂשְמָחה ַּכַּנ"ל. ַוֲאַזי ְּכֶׁשִּנְתעֹוֵרר ַהּׂשִ
ְמָחה. ְּדַהְינּו  ָאז עֹוְמִדין ְלִהְתַּפֵּלל ַוֲאַזי ִהיא ַּתְכִלית ַהּׂשִ
ְמָחה ִלְׂשמַֹח  ם ִיְתָּבַר ֶׁשֶּזהּו ַּתְכִלית ַהּׂשִ ְּדֵבקּות ְּבַהּׁשֵ
ַּכָּידּוַע".  ְּדֵבקּות  ְּבִחיַנת  ִהיא  ַהְתִּפָּלה  ִּכי   .ִיְתָּבַר ּבֹו 

עכ"ל.

יש לך סיפור תודה?
המערכת תשמח לפרסם אותו
al5308000@gmail.com

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

ילדון חידודון

פתרונות לשלוח למייל | פקס:
al5308000@gmail.com | 02-5812252

בין הפותרים יוגרלו מתנות

חיים  שהם  למרות  נקראים  מתים 
ומוזכרים בפרשת דברים?

(במדבר  שלום  במילה  ו'  האות  פנחס:  לפרשת  תשובה 
כה יב) שבורה. למרות שאות כזאת פוסלת בדרך כלל את 
וזה  כך,  אותה  לכתוב  צריכים  הזה  במקרה  התורה,  ספר 
 – (גמ'  פסולה  עבודתו  שעבד  מום  בעל  שכהן  ללמדנו  בא 

קידושין סו:)

הזוכה: יהונתן דוד לוי, ירושלים.

בין הפותרים יוגרל מתנה
al5308000@gmail.com :פתרונות יש לשלוח למייל
או לפקס: 02-5812252
יש לציין שם מלא, כתובת מלאה וטלפון (פתרונות יפורסמו לאחר לשבועיים)

מדור ילדים
שעשועון מגוון

הסיפור התודה שלי: נחמן אבישר, ירושלים
 שלום לכם ילדים יקרים,

בתלמוד  לומד  ואני  נחמן,  לי  קוראים 
קבע  באופן  ג'.  בכיתה  תורה 
זה  משקפיים.  חובש  אני 
המשקפיים  שללא  אומר 
מי  להתנהל.  מצליח  לא  אני 
בוודאי  משקפיים  שחובש 

מבין אותי.

ממיטתי.  קמתי  אחד  בוקר 
ידי  את  שנטלתי  לאחר 
שם  הקבוע  למקום  ניגשתי 

שלא  היה  מוזר  מה  המשקפיים.  מונחות 
גם  מיששתי  אותם.  למצוא  הצלחתי 

בסביבה הקרובה אך המשקפיים אינם.

כאמור  המשקפיים,  עושה???  אני  מה 
הם חלק ממני בלעדיהם לא אוכל לראות, 

ללמוד, ללכת לתלמוד תורה ובכלל...

אמא  נזכרתי,  פתאום 
לימדה אותי את חוק התודה 
שלום  הרב  מאת  שלמדה 
אני  הפעם  שליט"א.  ארוש 
אומרים  בעצמי.  אותו  אנסה 
תודה  שעה  רבע  במשך 
בו  שזקוקים  עניין  אותו  על 
אומרים  כך  אחר  לישועה, 
לתודה  מזמור  פעמים   8
ובסיעתא דישמיא זהו חוק התודה הפועל 

ישועות.

התחלתי לומר להשם יתברך תודה. מכל 

הלב תודה, תודה על הכל,  על כל מה שנתן 
לי והיטיב עימי, על המשקפיים שמסייעות 
להשם  הודיתי  וכעת  ולתפקד,  לראות  לי 
כך  נמצאו.  ולא  שנעלמו  המשקפיים  על 
במשך רבע שעה. אני כבר גדול ויודע שעון 
אז פשוט שמתי לב לעשות את החוק כמו 
שצריך. אחרי רבע שעה של תודה אמרתי 

8 פעמים "מזמור לתודה" ברצף.

שאמצא  מאמין  אני  השם  בעזרת  זהו,   
את המשקפיים האבודות כעת!

עוד חיפוש כושל קל ואז מחשבה עלתה 
במוחי, אנסה לחפש מתחת למיטה. 

נפלו  הם  נמצאו  המשקפיים  הופסס 
כך  על  חשבתי  לא  אפילו  למיטה,  מתחת 

קודם לכן.

 אמרתי תודה ומצאתי...

רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה

זוכה פרשת פנחס:
ה. ירושלמי, ראשון לציון.
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שערי תפילה פרק ט'
בע"ה  נמשיך  לתפילה",  "חינוך  בנושא:  השבוע 
לתפילה  הילד  בין  החיבור  את  מונע  מה  לבדוק, 
וכיצד נוכל בע"ה "לגשר" על הפער ולקרב את הילד 

לעבודת התפילה.

האיש הפשוט 

המתה  הכותל  רחבת  חורפי,  ערב  זה  היה 
מניין  מארגן  וזה  תהילים,  קורא  זה  מתפללים. 

במורד  ירדתי  ערבית.  לתפילת 
הכניסה, ותרתי בעיני אחר מקום 
עד  סמוך  הפנימית  ברחבה  פנוי 
כמה שניתן לאבני הכותל. בפינה 
השמאלית מצאתי לי מקום פנוי, 
והתקרבתי  תהילים  ספר  לקחתי 
את  פתחתי  הפנוי.  המקום  לכוון 
ספר התהילים והתחלתי "להגיד" 
מבוגר,  יהודי  עמד  לידי  תהילים, 
וסוודר  ישן  צמר  בכובע  חבוש 
נראה  גופו,  את  עטף  עבה  כחול 

איש לגמרי פשוט. 

ידיו  ו"דיבר",  שם  עמד  הוא 
אוחזות באבני הכותל כמו רצה הוא לחבקן ולנשקן. 
התהילים  מאמירת  שהפסקתי  לב  שמתי  לרגע 
שלי, ונהייתי שקוע כל כולי בו, ביהודי המבוגר. עיניו 
היו עצומות ומידי פעם הוא הפנה את ראשו כלפי 
מעלה, כאילו ניסה גופו להתנתק מהעולם הזה. לא 
לעצמו הוא דיבר כי אם לאלוקיו. בעברית מטובלת 
את  ותינה  הכותל  לאבני  צמוד  עמד  הוא  באידיש 
צערו לפני ה' יתברך. מתוך דבריו הבנתי כי בשבוע 
שעבר גילו אצל נכדו האברך, את המחלה הנוראה.

הוא, ממש מדבר, בעוד אני הייתי רק "מתפלל"...

..."מדוע שרדתי את כל שנות הזעם, טאטא זיסער, 
ואפשרתי  בדומיה  סבלתי  מדוע  יקר?!  -אבאל'ה 
לגרמנים הארורים לסרוק את בשרי במסרקות של 

ברזל, וכי לא בכדי להמשיך את שושלת הדורות כפי 
שאתה עצמך כתבת בתורה?! 

איך זה שלא השלכתי את גופי המיוסר, על אחת 
המוות  מחנה  את  שהקיפו  המחושמלות  הגדרות 
ושמתי קץ וסוף לייסורי גוף ונפש?! אתה יודע למה 
אבאל'ה, כי האמנתי בך בכל ליבי שהנה עוד מעט 
אתעורר  ואני  ימותו  הגרמנים  כל  הרע,  כל  יחלוף 
שאתה  ליבי,  האמנתי בך בכל  הזה.  מהחלום הרע 
תיתן  לא  ואתה  וחנון  רחום  מלך 

לגרמנים הארורים להרוג אותי.

רופא חולי עמו ישראל, אבאל'ה 
מהעולם  ילך  יצחק'ל  ואם  יקר! 
עם  אלמנה  אשתו  את  וישאיר 
את  סותר  לא  זה  בבית,  תינוקת 

מה שאתה עצמך כתבת?! 

אתה  מה  אבאל'ה,  לי  תגיד 
במה  הרי  שלך?!  מיצחק'ל  רוצה 
הוא  חמד,  אברך  יצחק'ל  עוסק 
הוא  בתורתך!  והוגה  יושב  הרי 
בדוחק  צער  חיי  לחיות  מוכן 
ללמוד  ורוצה  אותך  אוהב  שהוא  בגלל  רק  גדול, 
של  השרשרת  את  ולהמשיך  הקדושה  תורתך  את 
עם ישראל. מה הוא רוצה יצחק'ל שלך, רק להיות 
יקר!  אבא  בעולם,  יהודים  ילדים  עוד  ולהוליד  בריא 
הרי  במקומו.  מהעולם  אותי  קח  עסק:  ונעשה  בא 
את  כבר  סיימתי  ובטוח  מספיק  חייתי  כבר  אני 
תפקידי. שלח לו רפואה שלמה אני מתחנן לפניך!" 
את  לא  וגם  שמעתי  לא  כבר  דיבוריו  המשך  את 
בעקבות  להיטשטש  שהחלו  שלי  התהילים  פסוקי 
הדמעות שהציפו את עיני.  כן, גם אני התפללתי, גם 
אני אמרתי תהילים ולפעמים גם בכוונה, אבל בעוד 
הוא  כאילו  הקב"ה  עם  דיבר  יצחק'ל   של  שסבא 

ממש לידו, אני הייתי רק  "מתפלל" אליו...

יש תפילה ויש תפילה

התפילה, היא "קשר רוחני" עמוק מאוד, בין האדם 

לה' וחוסר הקשר הזה, הוא הגורם העיקרי, המונע 
מהילד לא להתחבר לתפילה.

חבר  עם  משוחח  הילד  כאשר  הרי  נחשוב,  בואו 
או כאשר הוא בא לבקש משהו, הוא וודאי מתכוון 
לכל מה שהוא אומר ואם כן איך זה שאת התפילה 
ּוִבְׂשָפָתיו  "ְּבִפיו  בבחינת  בשפתיו,  מוציא  רק  הוא 
היתרון  זהו  תרצו,  אם  ִמֶּמִּני"?!  ִרַחק  ְוִלּבֹו  ִּכְּבדּוִני 
ה',  עם  בעצמו  עורך  שאדם  בשיחות  ביותר  הבולט 
על פני תפילות סדורות ומוכנות כדוגמת התפילות 

הסדורות בסידור-התפילה.

בשיחה עם ה' אדם יכול להתבטא ביתר חופשיות 
לגבי בקשות ועניינים אישיים הנצרכים לו בגשמיות 
או ברוחניות, הרי תפילה היא "עבודה שבלב" ובלי 
ומה  הזו,  העבודה  את  לעשות  אפשר  אי  הרי  לב 
יותר טוב משיחה עם ה' שהיא נוגעת וקרובה יותר 
לספר  חופשי  אדם  ה'  עם  בשיחה  הלב,  להרגשת 
לבוראו על הכל, להתאונן כלבבו וכנפשו על כל אשר 
הנכונות  המילים  את  ליבו  ממעמקי  ולהוציא  יחפוץ 

ביותר לגבי מצבו באותו הזמן. 

תפילה לא-ל חיי

ולכן ברור לכל בר דעת, שבכדי שנוכל לחבר את 
הקשר  את  ליצור  עלינו  התפילה"  "נושא  עם  הילד 
זה  חיבור  יתברך.  ה'  עם  הילד  של  הרוחני  והחיבור 
יתברך  שה'  ירגיש  והילד  במידה  רק  להיות  יוכל 
נמצא במציאות של החיים שלו ולא רק נמצא "אי 

שם" רחוק במרומים.

הקשר  את  לחיות  שמתרגל  אלוקות"  ש"חי  ילד 
לשיחה  הן  היטב  שמחובר  ילד  הוא  יתברך  ה'  עם 

האישית עם ה' והן לתפילה הסדורה.

שלך  במילים  החופשית  השיחה  כי  לדעת,  עלינו 
למה  מעבר  ורוחנית,  פנימית  כך  כל  היא  ה',  עם 

שאנו חושבים. 

עבודה להשבוע

חיבור  קשר,  ליצור  היא,  השבוע  העבודה  לכן 
משמעותי של כל בני הבית עם ה' יתברך.

נספר  מעניין,  ערב  לאיזה  הבית,  בני  את  נאסוף 
להם את הסיפור שלי עם הסבא מהכותל, ונשוחח 
איתם על מהותה של תפילה ועל הקשר שלנו עם 

ה'.

עבודה זוגית בנושא, תהייה גם היא בע"ה מצויינת.  
בהצלחה!

בדיחות הדעת

אחד אומר לאשתו: "אני יוצא להפגנה ומוכן 
להיעצר על קידוש השם", אשתו: "אין לי בעיה 
מעצר  לא  רק  אבל  חשובה,  מצווה  באמת 

בית!".

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

ר"תיציאהכניסה
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תן יד למתבגר
איך (לא) מתמודדים

דרך  את  עזב  שלהם  שהבן  הורים  אלי  הגיעו 
התורה. ההורים היו שבורים לחתיכות. הם סיפרו לי 
על דרכי ההתמודדות שלהם. מצד אחד הם רבים 
אשם  רגשות  בו  לעורר  מנסים  שני  ומצד  הבן,  עם 

וייסורי מצפון: "כמה השקענו 
בך, כמה נתנו לך, וכמה אתה 
בוגד בנו". הם מנסים להראות 
שלו  החכם  הטלפון  כמה  לו 
והוא  החיים  את  לו  הורס 
בכלל לא מבין מה הם רוצים. 
יפים  שלו  שהחיים  לו  נראה 
שלו  היחידה  והבעיה  מאוד, 

בחיים היא ההורים בעצמם.

מבינים  שכולכם  מניח  אני 
בדיוק  לא  שלהם  שהדרכים 
עזרו. הם משדרים בגל אחד 
על  נמצא  שלהם  הבן  ואילו 
לא  זה  ואם  לגמרי.  אחר  גל 
טוב,  עוד  היה  זה  עוזר  היה 
מעצבן  רק  שזה  היא  הבעיה 
את הבן ורק מרחיק ביניהם, 
שלא לדבר על המצב הנפשי 
מכל  שמחמיר  ההורים  של 
נעשים  הם  הללו,  המריבות 
ליום  מיום  יותר  מתוסכלים 
והנפשית  הגופנית  ובריאותם 

מתערערת.

 – עצמך  את  תכיר 
תכיר את ילדך

לכל אחד יש את היצר הרע 
שלו. לאחד קשה לקום בבוקר, לאחת קשה מאוד 
מאוד  קשה  לזה  הרע,  מלשון  עצמה  את  לשמור 
משיכה  יש  ולזו  שלו,  ההתמכרויות  על  להתגבר 
זמן  לקבוע  קשה  לזה  לטכנולוגיה,  מאוד  חזקה 
וללמוד, ולזו קשה להתגבר על הכעס שלה ועל שאר 

המידות הרעות.

אז לכולנו יש יצר רע. אתה מבין את זה שיש לך 
יצר הרע? את מרגישה את זה?

מסתכלים  אתם  איך  זה?  עם  עושים  אתם  ומה 
על עצמכם?

את  ומאשימים  עצמכם  את  רודפים  אתם  אם 
אין  כמו:  בטענות  עצמכם 
אני  רצון,  כוח  מספיק  לי 
ככה   – רשעית  אני  חלש, 
תתייחסו  אתם  בדיוק 
גרוע  ואפילו  שלכם,  לילדים 
התסכול  כל  את  כי  יותר, 
מעצמכם  שלכם  הפנימי 
ואם  עליהם.  תוציאו  אתם 
איך  עוד  כמבוגרים  אתם 
וממשיכים  שורדים  שהוא 
למרות  וביהדות  בחיים 
האשמה  של  הכבד  המשא 
עצמכם  על  נוטלים  שאתם 
זה  שלכם  הילדים  בשביל   –
הרבה הרבה יותר מידי, הם 

קורסים.

הידיעות הנעלמות
עם  כול  קודם  דיברתי  לכן 
שלהם  החיים  על  ההורים 

עצמם.

יישמע  שזה  כמה  עד 
הידיעות  אחת  מצחיק, 
מאוד  אוהבים  שאנחנו 
להתעלם ממנה היא הידיעה 
שיש לנו יצר הרע. אבל מה 
שעוד יותר נסתר ונעלם זה, 
את  לנצח  בכוחנו  שאין  יודעים  לא  כולם  שכמעט 
בכוחנו.  לא  זה  יכולים.  לא  אנחנו  כן,  הרע.  היצר 
הגמרא אומרת את זה: "אלמלא הקדוש ברוך הוא 

עוזרו אינו יכול לו".

אתם כהורים מתמודדים עם יצר רע, אבל הגמרא 
מה  לכן  לבד,  להתמודד  יכולים  לא  שאתם  אומרת 

יום  בכל  זמן  שתקדישו  הוא  שתעשו  שמתבקש 
לבקש מה' עזרה: 'תעזור לי, אני לא יכול לבד...' בלי 
תפילה אין לך כוח להתנגד ליצר הרע, אם כן בלי 
תפילה אין לך יצר טוב. בלי תפילה אתה למעשה 
המעשית  המסקנה  היא  התפילה  הרע.  ליצר  נכנע 
שיש  הידיעה  את  אותנו  שמלמדת  הגמרא  מדברי 

לכולנו יצר רע שאיננו יכולים להתמודד לבד נגדו.

חינוך זה נתינה
לא  והוא  רע  יצר  עם  מתמודד  שלכם  הבן  וגם 
אם  טוב.  יצר  לו  שאין  אומרת  זאת  להתפלל,  יודע 
עצמו,  על  להתפלל  יתחיל  הוא  שגם  רוצים  אתם 
אתם  כי  עצמכם,  על  תתפללו  אתם  כול  קודם  אז 
בדיוק באותו מצב כמוהו. גם לכם יש יצר רע שאין 
בכוחכם להתמודד נגדו בלי התפילה. באילו טענות 
לא  בעצמכם  אתם  אם  כלפיו  לבוא  יכולים  אתם 
מתפללים על עצמכם? אתם בעצמכם אין לכם יצר 
רוצים  אתם  מה  אז  מתפללים,  לא  אתם  כי  טוב 

מהילד?

ואם אתם רוצים ללמד אותו שיתחיל להתפלל על 
עצמו – כל שכן שאתם צריכים קודם כול להתפלל 
זה  חינוך  "שיטות",  לא  זה  חינוך  כי  עצמכם.  על 
אם  בתוכך.  שיש  מה  רק  לתת  יכול  אתה  נתינה. 
אתה חי את התפילה, וחי את הבקשה מה' שיציל 
זה  את  להעביר  תוכל   – שלך  הרע  מהיצר  אותך 

בקלות גם לילד שלך.

ילד זה לא רכב
לוקחים  אתם  ברכב  בעיה  כשיש  יקרים,  הורים 
זה  ילד  אבל  בו.  מטפלים  ושם  למוסך  הרכב  את 
עם  התמודדות  בכל  מכם.  חלק  הוא  ילד  רכב.  לא 
הילדים, תזכרו היטב שההתמודדות באה בעבורכם, 
כדי לקדם אתכם ולרומם אתכם. הקדוש ברוך הוא 
אוהב אתכם ורוצה למסור לכם מסר לקרב אתכם 
אליו, לקרב אתכם לתפילה, לקרב אתכם לעבודה 
על עצמכם והוא מעביר את זה דרך הילדים שלכם.

תשכחו לגמרי מהבעיות של הילד ותתחילו לבנות 
שלכם.  היומית  העבודה  את  שלכם,  התפילה  את 
המאמר  מכל  טובה  אחת  עצה  רוצים  אתם  ואם 
את  תעזבו  הילדים,  עם  התמודדות  בכל  אז  הזה, 
הילדים ותתחילו להתפלל על עצמכם. רק זה לבד 
על  לעבוד  שתתחילו  בלי  ואילו  פלאות.  לחולל  יכול 

יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"
 |  50226 ת.ד.   |  13 הנביא  שמואל  רח' 
02-5812252 פקס:   |  02-5812210 טל: 
al5308000@gmail.com :לפניות בנושא העלון
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מאמר

ראש הישיבה

חוט של חסד
גיליון לכל בית יהודי | בנשיאות הרב שלום ארוש שליט"א

פרשת דברים | שבת חזוןבס"ד בר"ה 

ד' אב תש"פ | גליון 681

אם אתם רודפים 
את עצמכם 

ומאשימים את 
עצמכם בטענות 

כמו: אין לי מספיק 
כוח רצון, אני 

חלש, אני רשעית 
– ככה בדיוק אתם 
תתייחסו לילדים 

שלכם, ואפילו גרוע 
יותר, כי את כל 
התסכול הפנימי 
שלכם מעצמכם 

אתם תוציאו עליהם.

כל יהודי אני אוהב
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זה קמים מן הארץ לשבת על הספסלים,  מאמר 

שלימה.  לגאולה  נזכה  השלום  שבזכות  לרמז 

שלום  "גדול  ט-ט(:  )ויק"ר  במדרש  שמבואר  וזהו 

בשלום,  אלא  פותח  אינו  בא  המשיח  שכשמלך 

רגלי  ההרים  על  נאוו  מה  נב-ז(  )ישעיה  שנאמר 

מבשר משמיע שלום".

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מה שבחר 

במאמר  המשניות  את  לסיים  הקדוש  רבינו 

יצא  הקדוש  רבינו  כי  הידוע  פי  על  השלום,  על 

ששנינו  כמו  בזכותו,  תמיד  ודרש  המלך  מדוד 

ודריש  מהפך  מדוד  דאתי  "רבי  נו.(:  )שבת  בגמרא 

את  תחילה  בכוונה  סיים  לכן  דדוד".  בזכותיה 

המשנה האחרונה במשניות באותה שעה שנולד 

"לא מצא הקב"ה כלי  בה משיח בן דוד במאמר: 

שבזכות  השלום",  אלא  לישראל  ברכה  מחזיק 

השלום נזכה לגאולה.

סיום  של  הסמיכות  בזה  לבאר  יומתק 

)דברים  שכתוב  מה  פי  על  לתחילתה,  המשניות 

ופירש  אחד".  ה'  אלקינו  ה'  ישראל  "שמע  ו-ד(: 

ולא אלקי העובדי  "ה' שהוא אלקינו עתה  רש"י: 

)צפניה  כוכבים, הוא עתיד להיות ה' אחד, שנאמר 

לקרוא  ברורה  שפה  עמים  אל  אהפוך  אז  כי  ג-ט( 

כולם בשם ה', ונאמר )זכריה יד-ט( ביום ההוא יהיה 

ה' אחד ושמו אחד".

של  הראשון  הפסוק  כי  מזה  למדים  נמצינו 

הנה  העתידה,  הגאולה  על  מדבר  שמע  קריאת 

"לא מצא הקב"ה כלי  כי כן זהו ביאור הסמיכות: 

מחזיק ברכה לישראל אלא השלום", שבזכות זה 

יבוא משיח בן דוד, שנולד אחרי חצות בתעשה 

פתח  זה  ועל  זו,  משנה  כנגד  שהיא  בשעה  באב 

בערבית",  שמע  את  קורין  "מאימתי  ואמר: 

שקריאת שמע היא על הגאולה העתידה שיהיה 

אז ה' אחד ושמו אחד.

 משפחת מהדב הי"ו - לעילוי נשמת אמם האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני ע"ה

 ספר םירבד ממוצע יבן 
תורה שיכתי ותורה שיעל פה

בדרך זו במסילה נעלה לבאר מה שבחר עזרא 

בשבת  דברים  בספר  הקריאה  לפתוח  הסופר 

לבאר  שנקדים  מה  פי  על  באב,  תשעה  שלפני 

בבחינת  הוא  האם  דברים",  "ספר  של  מהותו 

כי  פה,  שבעל  תורה  בבחינת  או  שבכתב  תורה 

עם  יחד  נכתב  דברים  שספר  רואים  שאנו  ממה 

חסרה  ואם  תורה,  בספר  הספרים  ארבעה  שאר 

תורה  הספר  דברים  מספר  אחת  אות  יתירה  או 

בלתי  חלק  הוא  דברים  שספר  ברור  הרי  פסול, 

נפרד מתורה שבכתב.

ב"פרי  זי"ע  הכהן  צדוק  רבי  הגה"ק  אולם 

הוא  דברים  ספר  כי  מבאר  א(  אות  )פרשתנו  צדיק" 

כך  על  ראיה  והביא  פה,  שבעל  תורה  בבחינת 

בין  ההבדל  לא:(,  )מגילה  בגמרא  ששנינו  ממה 

שבפרשת  לקללות  בחוקותי  שבפרשת  הקללות 

"הללו בלשון רבים אמורות ומשה מפי  כי תבוא: 

יחיד אמורות ומשה  והללו בלשון  הגבורה אמרן, 

מפי עצמו אמרן".

אמרן,  הגבורה  מפי  "משה  רש"י:  ופירש 

שהרי  הקב"ה,  לי  אמר  כך  לומר  שליח  ונעשה 

מי  ושלחתי,  והפקדתי  ונתתי  בלשון  אמורין 

שהיכולת בידו לעשות, אבל במשנה תורה כתיב, 

אם  מאליו,  אמרן  משה  בך,  ה'  ידבק  ה',  יככה 

אולם  עליכם".  יפקיד  הוא  מצוותיו  על  תעברו 

בתוספות פירשו )ד"ה משה(: "משה מעצמו אמרם, 

וברוח הקודש". הרי מבואר שהוא בבחינת תורה 

שבעל פה.

המגיד  שהביא  מה  להביא  ראוי  זה  בענין 

רבו  בשם  פרשתנו(  )תחילת  יעקב"  ב"אהל  מדובנא 

הגר"א מווילנא זי"ע:

רבינו  הוא  ורבי,  מורי  פי  את  שאלתי  "והנה 

אליהו  הרב  ורבינו  מורנו  החסיד  הגאון  הקדוש 

מווילנא זצוק"ל, מה ההבדל בין התורה הקדושה 

ספרים  הארבעה  כי  לי  ואמר  תורה,  משנה  ובין 

דרך  היו נשמעים מפי הקב"ה בעצמו  הראשונים 

ישראל  היו  דברים  ספר  כן  לא  משה,  של  גרונו 

שומעים את דברי הספר הזה, כאשר שמעו דברי 

אמר  הקב"ה  אשר  משה,  אחר  אשר  הנביאים 

והשמיע  הנביא  הלך  מחר  וליום  היום,  הנביא  אל 

החזון אל ישראל, ואם כן בעת אשר דיבר הנביא 

אל העם כבר היה נעתק ממנו הדיבור האלקי, כן 

היה ספר דברים נשמע אל ישראל מפי משה רבינו 

ע"ה בעצמו".

של  ההכרעה  את  לצרף  נפלא  האמור  מכל 

תרס"ג(,  תרס"ב  תרס"א  שנת  )פרשתנו  אמת"  ה"שפת 

התורות,  שתי  בבחינת  הוא  דברים  ספר  כי 

תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ומבאר בזה מה 

שמכנים חכמינו ז"ל )ברכות כא:, מגילה ז., שם לא:( את 

ספר דברים "משנה תורה", כי כשמו הוא "משנה 

תורה" בהיותו כלול משתי תורות, תורה שבכתב 

ותורה שבעל פה, אבל שאר ארבעת הספרים הם 

רק בבחינת תורה שבכתב.

עזרא  שתיקן  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

הסופר לפתוח את הקריאה בספר דברים בשבת 

החורבן  ששורש  מאחר  כי  באב,  תשעה  שלפני 

שבכתב  בתורה  ישראל  עסקו  שלא  היה  והגלות 

מה  ז"ל  חכמינו  שדרשו  כמו  פה,  שבעל  ובתורה 

זו תורה  "כי מאסו את תורת ה' צבאות,  שכתוב: 

שבכתב, ואת אמרות קדוש ישראל ניאצו, זו תורה 

שבעל פה", לכן תיקן לפתוח בספר דברים שהוא 

ללמדנו  פה,  שבעל  ותורה  שבכתב  תורה  כולל 

העסק  הוא  שלימה  לגאולה  לזכות  שהתיקון 

בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, ובזכות זה נזכה 

לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן.
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ובמדרש  ה"ד(  פ"ב  )ברכות  ירושלמי  בתלמוד 

בט' באב,  נולד  דוד  בן  כי משיח  )איכה רבתי א-נא( 

לכן  היום,  חצות  אחרי  שנולד  האריז"ל  ומבאר 

ישראל  מאחר שנולד מלך המשיח מושיעם של 

שיגאלנו מהגלות, נוהגים לקום מהישיבה בארץ 

להקל קצת מן האבלות.

הנה כי כן מטעם זה תקכ"ג שעות הראשונות 

של ימי בין המצרים שצריכות המתקה גדולה, הרי 

במשניות,  שיש  פרקים  תקכ"ג  כנגד  מכוונות  הן 

שכבר  באב  תשעה  של  אחרונות  שעות  ה'  אבל 

כך  כל  המתקה  צריכות  אינן  דוד  בן  משיח  נולד 

אלא  כנגדן  משניות  פרקי  צריך  אין  לכן  גדולה, 

די בברייתות השנויות בלשון המשנה. אלו תוכן 

דבריו הקדושים. 

תקכרח פרקבד יצברוף תורה שיכתי 
עד תורה שיעל פה

יששכר"  ה"בני  נדחק  כמה  רואים  אנו  והנה 

ליישב את דברי ה"מגלה עמוקות" שיש במשניות 

שלש  מחשב  שהוא  כך  כדי  עד  פרקים,  תקכ"ח 

ברייתות שנשנו בלשון המשנה בתוך המשניות, 

אחת  ומשנה  פסחים,  במסכת  אחת  משנה 

במסכת סוטה, ומשנה אחת במסכת קידושין, כל 

משנה לפרק בפני עצמו.

על כן כעבדא קמיה מאריה נראה לברר מקחו 

הידוע  פי  על  עמוקות",  ה"מגלה  של צדיק קבלת 

ידי  על  אם  כי  שבכתב  תורה  להבין  אפשר  שאי 

שבעל  בתורה  ז"ל  חכמינו  לנו  שגילו  הדרשות 

פה. נפלא לצרף מה שרמז ה"בני יששכר" ב"מגיד 

המשנה(  לכלל  )פתיחה  ברכות  מסכת  על  תעלומה" 

בשבתך  בם  "ודברת  ו-ז(:  )דברים  שמע  בקריאת 

בביתך ובלכתך בדרך" וגו'. ודרשו בגמרא )יומא יט:(: 

"בם יש לך רשות לדבר ולא בדברים אחרים".

וביאר בדברי קדשו כי תיבת ב"ם היא רמז על 

תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כי תורה שבכתב 

אלקים",  ברא  "בראשית  של  ב'  באות  תחילתה 

)ברכות  של  מ'  באות  תחילתה  פה  שבעל  ותורה 

ב.(: "מאימתי קורין את שמע". לפי זה הוא מבאר 

בלשון קדשו:

ולא  בם  ודברת  המאמר  ברמז  אמרתי  "ואני 

תורה  התחלת  הב'  היינו  ב"ם  בטלים,  בדברים 

שבכתב, ואות מ' סתומה הוא סיום התורה שבעל 

מהתחלת  רק  דבריו  האדם  ידבר  שלא  לרמז  פה, 

תורה שבכתב עד סיום תורה שבעל פה, ולא בדברים 

בטלים שאינם נוגעים לשתי תורות הללו".

עמוקות"  ה"מגלה  קבלת  לבאר  נראה  מעתה 

שיש במשניות תקכ"ח פרקים, כי הן אמת שלמעשה 

ישנם רק תקכ"ג פרקים, אולם מאחר שכל התורה 

שבעל פה היא ביאור על תורה שבכתב, והרי ידוע 

נדרים  )מגילה טו.,  מה שמבואר בגמרא כמה פעמים 

כב:, סנהדרין מד.( כי תורה שבכתב כלולה מן "חמשה 

תורה  עם  פה  שבעל  תורה  לכן  תורה",  חומשי 

שהם  פרקים  תקכ"ח  יש  יחד  בשתיהן  שבכתב, 

מפת"ח לכל חלקי התורה. 

 כרי במב יבן המצרבד כנגם 
תורה שיכתי ותורה שיעל פה

ה"בני  צדיק  של  מקחו  כן  גם  נברר  זו  בדרך 

יש  המצרים  בין  ימי  בכ"ב  כי  זי"ע,  יששכר" 

)איכה  פי מה שדרשו במדרש  על  תקכ"ח שעות, 

הנביא  בדברי  שכתוב  מקרא  ב(  אות  הקדמה  רבתי 

זו  צבאות,  ה'  תורת  את  מאסו  "כי  ה-כד(:  )ישעיה 

תורה שבכתב, ואת אמרות קדוש ישראל ניאצו, זו 

תורה שבעל פה, וכיון שהשליכו דברי תורה לארץ 

התחיל ירמיה מקונן עליהם איכה".

שבכתב  תורה  על  שאמרו  מה  לבאר  ונראה 

אמרו  פה  שבעל  תורה  על  ואילו  "מאסו",  לשון 

על  כי  קשה,  יותר  לשון  שהוא  "ניאצו",  לשון 

פה  שבעל  התורה  בחכמי  ישראל  שזלזלו  ידי 

שלא לעמול בדבריהם, גילו בזה שהם ממאיסים 

תורה  להבין  אפשר  אי  שהרי  שבכתב,  בתורה 

"כי  שדרשו:  וזהו  פה.  שבעל  תורה  בלי  שבכתב 

שבכתב",  תורה  זו  צבאות,  ה'  תורת  את  מאסו 

אמרות  "ואת  בה,  שמאסו  מוכח  איך  ומפרש 

שהרי  פה",  שבעל  תורה  זו  ניאצו,  ישראל  קדוש 

ניאצו האמרות של חכמי התורה שבעל פה שהם 

קדוש ישראל.

הראשונות  שעות  תקכ"ג  כי  נראה  זה  לפי 

פרקים  תקכ"ג  כנגד  מכוונות  המצרים,  בין  בימי 

כפי  אשר  פה,  שבעל  תורה  שהן  במשניות  שיש 

באמרות  שניאצו  הפגם  עיקר  בה  היה  המבואר 

פה,  שבעל  בתורה  לעסוק  שלא  ישראל  קדוש 

ואילו ה' שעות אחרונות של תשעה באב מכוונות 

ישראל  בהם  שפגמו  תורה,  חומשי  חמשה  כנגד 

על ידי שלא עסקו בתורה שבעל פה שהיא ביאור 

על כל מה שכתוב בתורה שבכתב.

האמור  פי  על  כי  פלא,  דבר  וראה  בא  ועתה 

ישראל  מנהג  שאת  ביתר  להבין  פתח  לנו  יפתח 

תורה בתשעה באב, לקום מהישיבה בארץ אחרי 

שביאר  כמו  הספסלים,  על  ולשבת  היום  חצות 

דוד.  בן  משיח  אז  שנולד  משום  האריז"ל  רבינו 

לפי דברינו יש לבאר הענין בזה, כי כאשר נתבונן 

המצרים,  בין  מימי  שעות  תקכ"ג  של  בסדר 

חמשה  כנגד  שהן  אחרונות  שעות  לה'  שקדמו 

חצות  שאחרי  השעה  כי  נראה  תורה,  חומשי 

האחרון  הפרק  כנגד  מכוונת  באב  בתשעה  היום 

של תקכ"ג פרקים שיש במשניות.

בעון  נחרב  השני  המקדש  בית  כי  ידוע  והנה 

שנאת חינם, כמו ששנינו בגמרא )יומא ט:(: "מקדש 

שהיו  דברים  שלשה  מפני  חרב,  מה  מפני  ראשון 

בו, עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים... אבל 

מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות 

חסדים מפני מה חרב, מפני שהיתה בו שנאת חנם, 

ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלש עבירות, 

עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים".

 קמבד מהבשביה יארץ ישעה 
שכנגם המשנה יענבן השלוד

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין הטעם 

שעה  באותה  דוקא  הארץ  מן  לקום  שנוהגים 

שאחרי חצות היום, המכוונת כנגד הפרק האחרון 

מסתיים  זה  פרק  כי  במשניות,  פרקים  בתקכ"ג 

רבי  "אמר  עוקצין(:  מסכת  )סוף  האחרונה  במשנה 

מחזיק  כלי  הקב"ה  מצא  לא  חלפתא,  בן  שמעון 

ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר )תהלים כט-יא( 

ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".

הנה כי כן מאחר שבית המקדש נחרב בעוון 

כנגד  שהיא  שעה  באותה  לכן  חינם,  שנאת 

 ארבזרל: נוהגבד לקוד מהבשביה יארץ ולשית על הספסלבד 
אחרב חצות הבוד שנולם יו משבח ין םום

 אנו קמבד מן הארץ ישעה שהבא כנגם המשנה: 
רלא מצא הקירה כלב מחזבק ירכה לבשראל אלא השלודר

 שפת אמת: ספר םירבד נקרא רמשנה תורהר 
כב הוא כולל שתב תורות תורה שיכתי ותורה שיעל פה

 עזרא הסופר תבקן לפתוח הקרבאה יספר םירבד לפנב תשעה יאי
 לתקן מה שפגמו בשראל יתורה שיכתי ושיעל פה
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מדברי  מלאים  המקראות  כל  הלא  תחילה, 

על  ישראל  את  להוכיח  ה'  בשם  שבאו  הנביאים 

העבירות החמורות, ובפירוש אמרו בגמרא )יומא 

ט:(: "מקדש ראשון מפני מה חרב, מפני ג' דברים 

שהיו בו עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים", 

הנה כי כן איך אומר רב שגלו מארצם משום שלא 

בירכו בתורה תחילה.

כי  א(  ס"ק  מז  סימן  )או"ח  זהב"  ה"טורי  וביאר 

התורה  עליהם  הגינה  לא  מדוע  היתה  השאלה 

בגמרא  ששנינו  כמו  יענשו,  ולא  יחטאו  שלא 

מגנא  בה  דעסיק  בעידנא  "תורה  כא.(:  )סוטה 

בה,  שעוסקים  בשעה  התורה  פירוש  ומצלא". 

ובהכרח  החטא,  מן  ומצילה  העונש  מן  מגינה 

שהתורה נסתלקה ונשתכחה מהם ולכן לא יכלה 

להגן עליהם, ועל זה תמהו ושאלו: "על מה אבדה 

הארץ", כלומר מדוע באמת לא נתקיימה התורה 

בידם ועל ידי זה גלו מן הארץ.

בעצמו:  פירשו  שהקב"ה  רב  אומר  כך  על 

"ויאמר ה' על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם 

ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה". הכוונה בזה על 

"מנין שאין דברי  )ברכות סג:(:  מה ששנינו בגמרא 

עליה,  עצמו  שממית  במי  אלא  מתקיימין  תורה 

והנה  באהל".  ימות  כי  אדם  התורה  זאת  שנאמר 

"הליכה" בתורה מתייחסת לעמל  כי לשון  מצינו 

"אם  כו-ג(:  )ויקרא  רש"י  שפירש  כמו  התורה, 

בחוקותי תלכו, שתהיו עמלים בתורה".

הארץ:  שאבדה  הטעם  הקב"ה  שביאר  וזהו 

"ולא שמעו בקולי", שלא שמעו בקול ה' וחטאו בג' 

העבירות החמורות, ומפרש הטעם שלא נתקיימה 

התורה בידם שתוכל להגן עליהם: "ולא הלכו בה", 

נתייגעו בתורה אלא עסקו בה בדרך תענוג  שלא 

התורה  אין  כי  בידם  נתקיימה  לא  לכן  והנאה, 

מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה.

 שלא התעמקו יהינת הירכה: 
רלעסוק יםירב תורהר

החידה  זהב"  ה"טורי  מבאר  האמור  פי  על 

בתורה  ברכו  "שלא  רב:  שביאר  במה  הסתומה 

תחילה", כי נוסח הברכה שתיקנו בברכת התורה 

ביאור  וצריך  תורה",  בדברי  לעסוק  "וצונו  הוא: 

תורה".  דברי  "ללמוד  ולא  "לעסוק"  שתקנו  מה 

ללמדנו  כדי  כן  שתיקנו  הוא,  כך  על  הביאור  אך 

בעמל  דוקא  הוא  התורה  לימוד  מצות  שעיקר 

מלשון  שהוא  "לעסוק"  מורה  זה  ועל  ויגיעה, 

"עסק", שנעסוק בתורה דרך פלפול ויגיעה כאדם 

שעוסק במשא ומתן.

תחלה",  בתורה  ברכו  "שלא  רב:  שאמר  וזהו 

כלומר שלא נתנו לב לברך ברכת התורה בכוונה 

"ראשון  בהגהותיו  כתב  הש"ס"  "מסורת  בעל 

יש  למעשה  כי  ד(  פרק  תחילת  בכורים  )מסכת  לציון" 

הרמב"ם  כתב  וכן  פרקים,  תקכ"ג  רק  במשניות 

זרעים:  סדר  המשניות  לפירוש  הקדמתו  בסוף 

ואחת,  ששים  המשנה  מסכתות  כל  מספר  "והיו 

ונדחק  ועשרים".  ושלשה  מאות  חמש  ופרקים 

פרקים  ה'  מוסיפים  שאנו  ליישב  יששכר"  ה"בני 

שנביא  כמו  המשנה  בלשון  בברייתות  שנשנו 

דבריו להלן.

בספרו "והיה ברכה" על המשניות )ברכות פ"א 

הטעם  יששכר"  ה"בני  מבאר  גמליאל(  רבן  ד"ה  מ"א 

פרקים,  תקכ"ח  של  המספר  ליישב  לו  שחשוב 

דברי  דבריו  שכל  עמוקות"  ה"מגלה  אמר  כך  כי 

קבלה הם, והנה הם דבריו הקדושים:

פרקים  תקכ"ח  במשניות  שיש  תראה  "והנה 

כן כתב במגלה עמוקות, ועיין בהגהות הש"ס של 

הגאון מהרי"ב שאין במשניות רק תקכ"ג פרקים, 

אבל תדע שדברי בעל מגלה עמוקות דברי קבלה 

הן דשנו  ה' תוספתות  דהנה  תזוע,  לא  ומיניה  הן 

ופרק  דבכורים,  ד'  פרק  המשנה,  בלשון  חכמים 

)פרק  דפסחים  ותוספתא  ו(,  פרק  )אבות  תורה  קנין 

]וכתב  וכו'  חזקיה  עשה  דברים  ששה  ט(  משנה  ד 

הרמב"ם בפירוש המשניות שהיא רק תוספתא[, 

יאיר אומר  בן  "ר' פנחס  )דף מט.  ותוספתא סוף סוטה 

משחרב בית המקדש", וכתב המהרש"א שהוא רק ברייתא(, 

שעשה  "מצינו  פב.(:  )דף  קידושין"  סוף  ותוספתא 

אברהם אבינו את כל התורה".

שאנו  הטעם  לבאר  מוסיף  יששכר"  ה"בני 

בין  ימי  משלימים את ה' השעות האחרונות של 

המשנה,  בלשון  שנשנו  ברייתות  בה'  המצרים 

תקכ"ג  כנגד  שהן  שעות  תקכ"ג  שאר  לעומת 

פרקים שיש במשניות עצמן, על פי מה שנוהגים 

בתשעה באב לקום מהישיבה בארץ אחרי חצות 

היום ולשבת על הספסלים.

)ענין  הכונות"  ב"שער  האריז"ל  רבינו  וביאר 

המבואר  פי  על  לכך,  הטעם  ג(  טור  פט  דף  באב  ט' 

 מגלה עמוקות: ימשנבות בשנד תקכרח פרקבד
 כמספר מפתרח, כב תורה שיעל פה הבא מפתח לכל התורה

 החבםוש של הינב בששכר: יכרי במב יבן המצרבד
 בשנד תקכרח שעות כנגם תקכרח פרקבד שבש ימשנבות

 יבאור הקשר יבן תקכרח שעות לתקכרח פרקבד: 
ראבן כל הגלובות הללו מתכנסות אלא יזכות משנבותר

 המספר של תקכרח פרקבד הוא שבלוי של תקכרג פרקבד
 שבש ימשנבות עד חמשה חומשב תורה

שצריך  תורה",  בדברי  "לעסוק  באמרם:  הראויה 

רק  למדו  אלא  ויגיעה,  עמל  בדרך  דוקא  ללמוד 

לא  לכן  וטורח,  עמל  שום  בלי  להם  שנוח  מה 

עליהם,  להגן  יכלה  ולא  בידם  התורה  נתקיימה 

אלו תוכן דבריו הקדושים.

דברים  זהב"  ה"טורי  מדברי  למדים  נמצינו 

עסקו  שלא  ממה  הוא  הגלות  שורש  כי  ברורים, 

בתורה בדרך פלפול ויגיעה בבחינת: "לעסוק בדברי 

תורה", שדבר זה מתאים לעסק בתורה שבעל פה 

ששם צריך עמל ויגיעה, כמבואר במדרש תנחומא 

"שכל מי שאוהב עושר  ג( באריכות:  )פרשת נח אות 

ותענוג אינו יכול ללמוד תורה שבעל פה, לפי שיש 

בה צער גדול ונדוד שינה".

ויש להוסיף כי דבר זה מתאים להפליא למה 

שמבואר ברבינו יונה )ברכות ה:( כי ברכת "לעסוק 

וברכת  פה,  שבעל  תורה  על  היא  תורה"  בדברי 

"אשר בחר בנו" היא על תורה שבכתב. ויש לבאר 

הטעם שהקדימו לתקן לברך על תורה שבעל פה 

בגמרא  ששנינו  מה  פי  על  שבכתב,  תורה  לפני 

"לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא  )גיטין ס:(: 

חשיבותה  מתוך  לכן  פה".  שבעל  דברים  בשביל 

מקדימים לברך עליה: "לעסוק בדברי תורה".

הללו  הגלויות  כל  "אין  זה:  מטעם  כן  כי  הנה 

השורש  שהיא  משניות",  בזכות  אלא  מתכנסות 

של תורה שבעל פה, כדי לתקן מה שאבדה הארץ 

עמל  בדרך  פה  שבעל  בתורה  עסקו  שלא  על 

ויגיעה, ולפי זה מבואר היטב החידוש של ה"בני 

תקכ"ח  יש  המצרים  בין  ימי  בכ"ב  כי  יששכר", 

במשניות,  שיש  פרקים  תקכ"ח  כנגד  שעות 

נצא  פה  שבעל  בתורה  העסק  בזכות  כי  ללמדנו 

מן הגלויות.

 בשוי הפלבאה שהרב בשנד
 רק תקכרג פרקבד ימשנבות

ה"בני  של  הנפלא  החידוש  שעל  אלא 

מתייגע  עצמו  שהוא  כבד  ענן  מעיב  יששכר" 

בזה, שהרי הגאון הגדול רבי ישעיה בערלין זצ"ל 
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת דברים תש"פ

הקשר הנפלא יבן תקכרח שעות שבש יבמב יבן המצרבד
לספר םירבד המקשר תורה שיכתי עד תורה שיעל פה

לטובה  עלינו  הבאה  קודש  שבת  לקראת 

ימי  של  השלישית  השבת  שהיא  דברים,  פרשת 

בין המצרים שלפני תשעה באב, הנקראת "שבת 

חזון" על שם הקריאה בהפטרה על חזון הנבואה 

בן  "חזון ישעיהו  )ישעיה א-א(:  ירושלים  על חורבן 

אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים", דבר בעתו 

שנה  מדי  נוהגים  שאנו  במה  להתבונן,  טוב  מה 

בשבת  דברים  בספר  הקריאה  את  לפתוח  בשנה 

שלפני תשעה באב.

עזרא  כי  מבואר  לא:(  )מגילה  בגמרא  והנה 

קריאת  סדר  את  תחילה  בכוונה  סידר  הסופר 

ביאור  צריך  כן  כי  הנה  השנה,  בכל  הפרשיות 

מה שסידר לפתוח בכל שנה את הקריאה בספר 

"דברים" בשבת שלפני תשעה באב. מצינו ביאור 

ד(,  סעיף  תכח  סימן  )או"ח  ה"לבוש"  בדברי  כך  על 

שהביא מה שכתבו ה"טור" וה"שלחן ערוך" )שם(, 

ואתחנן,  פרשת  לפני  תמיד  חל  באב  תשעה  כי 

באב  תשעה  שלפני  בשבת  כי  זה  לפי  נמצא 

קוראים פרשת דברים.

והוסיף ה"לבוש" עוד טעם לכך: "כדי שיקראו 

משה  של  בתוכחותיו  שמתחלת  דברים  פרשת 

קודם ט' באב, כדי להפטיר בה בחזון שהיא תוכחת 

להפטיר  רוצים  שאנו  מאחר  פירוש,  חורבן".  על 

בשבת שלפני תשעה באב בתוכחת ישעיה הנביא 

סידרו  לכן  אמוץ",  בן  ישעיהו  "חזון  החורבן:  על 

לקרוא אז פרשת דברים שנזכרה בה התוכחה של 

"איכה אשא לבדי", כדי  )דברים א-יב(:  משה רבינו 

להסמיך בכך את שתי התוכחות - תוכחת משה 

הנביא  ישעיה  ותוכחת  פטירתו,  לפני  לישראל 

לישראל על חורבן בית המקדש.

 תקכרח שעות יבמב יבן המצרבד
כנגם תקכרח פרקבד יתורה שיעל פה

רחש לבי דבר טוב, להעלות על שלחן מלכים 

לפתוח  הסופר  עזרא  שתיקן  מה  על  חדש,  טעם 

כל שנה לפני תשעה באב ספר דברים, על פי מה 

)חדשי  יששכר"  ה"בני  עולם  של  מאורו  שחידש 

המצרים  בין  ימי  בכ"ב  כי  ז(,  אות  ב  מאמר  תמוז-אב 

יום  שכל  באב,  תשעה  עד  בתמוז  עשר  משבעה 

כלול מכ"ד שעות, יש בהם בדיוק תקכ"ח שעות, 

כמספר הפרקים שיש בכל המשניות שהן השורש 

ה"מגלה  שכתב  כמו  פה,  שבעל  התורה  כל  של 

שכל  דיומא(  בשמעתא  ד"ה  שמות  )פרשת  עמוקות" 

הפרקים בששה סדרי משנה הם כמספר מפת"ח, 

"מפתח"  הן  הקדוש  רבינו  שסידר  המשניות  כי 

לכל התורה כולה.

הפנימי  הקשר  לבאר  מוסיף  יששכר"  ה"בני 

המצרים,  בין  ימי  בכ"ב  שיש  שעות  תקכ"ח  בין 

בתורה  שיש  הפרקים  מפת"ח  של  זה  למספר 

שבעל פה, על פי המבואר במדרש )ויק"ר ז-ג(: "אין 

כל הגלויות הללו מתכנסות אלא בזכות משניות, 

ה  ַעתָּ ַבּגוִֹים  ִיְתנּו  י  כִּ ם  גַּ ח-י(  )הושע  טעמא  מאי 

ֵצם". ופירש ב"מתנות כהונה" כי "יתנו" הוא  ֲאַקבְּ

מלשון "משנה" בארמית.

שדרשו  ח.(  )ב"ב  הגמרא  ביאור  כן  גם  וזהו 

פסוק זה: "גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם - אמר 

עולא פסוק זה בלשון ארמית נאמר, אי תנו כולהו 

הטעם  היטב  מבואר  כן  כי  הנה  אקבצם".  עתה 

כמספר  שעות  מספר  המצרים  בין  בימי  שיש 

הפרקים שיש במשניות, ללמדנו שבזכות לימוד 

בין  ימי  של  הגלות  מימי  לצאת  נזכה  המשניות 

המצרים לגאולה העתידה.

הקשר  יששכר"  ה"בני  מבאר  בקודש  כדרכו 

העתידה,  לגאולה  פה  שבעל  תורה  לימוד  בין 

השכינה  היא  פה  שבעל  תורה  כי  הידוע  פי  על 

הקדושה הנקראת מדת מלכות, כמבואר בתיקוני 

פה  שבעל  תורה  פה  "מלכות  יז.(:  )הקדמה  זוהר 

ידי שאנו עוסקים בתורה שבעל  ועל  קרינן לה". 

פה אנו זוכים להשראת השכינה, כמבואר בגמרא 

שכינה  בתורה  שעוסק  אחד  שאפילו  ו.(  )ברכות 

כנגדו, לכן היא נמצאת תמיד עם ישראל בגלות, 

כמו ששנינו בגמרא )מגילה כט.(:

וראה  בוא  אומר,  יוחי  בן  שמעון  רבי  "תניא 

מקום  שבכל  הקב"ה,  לפני  ישראל  חביבין  כמה 

עמהן...  שכינה  למצרים  גלו  עמהן,  שכינה  שגלו 

גלו לבבל שכינה עמהן... ואף כשהן עתידין ליגאל 

אלקיך  ה'  ושב  ל-ג(  )דברים  שנאמר  עמהן,  שכינה 

מלמד  ושב,  אלא  נאמר  לא  והשיב  שבותך,  את 

שהקב"ה שב עמהן מבין הגלויות".

ישראל  שאין  הטעם  היטב  מבואר  זה  לפי 

כאשר  כי  פה,  שבעל  תורה  בזכות  אלא  נגאלים 

ישראל עוסקים בתורה שבעל פה שהיא השכינה 

להקב"ה  רוח  נחת  גורמים  הם  הרי  הקדושה, 

מהגלות,  השכינה  עם  יחד  ישראל  את  שיוציא 

תקכ"ח  המצרים  בין  ימי  בכ"ב  יש  זה  ומטעם 

לרמז  במשניות,  שיש  הפרקים  כמנין  שעות 

כל  של  היסוד  שהן  במשניות  העסק  שבזכות 

התורה שבעל פה נזכה לצאת מן הגלות.

 שורש הגלות שלא נתבבגעו 
יתורה שיעל פה

ונראה להביא סימוכין לדברי ה"בני יששכר" 

ממה ששנינו בגמרא )ב"מ פה. נדרים פא.(:

)ירמיה  דכתיב  מאי  רב,  אמר  יהודה  רב  "אמר 

ט-יא( מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דיבר פי 

ה' אליו ויגידה על מה אבדה הארץ, דבר זה נשאל 

שפירשו  עד  פירשוהו,  ולא  ולנביאים  לחכמים 

על  ה'  ויאמר  יב(  )שם  דכתיב  בעצמו,  הקב"ה 

ולא שמעו  לפניהם  נתתי  עזבם את תורתי אשר 

בקולי ולא הלכו בה, היינו לא שמעו בקולי היינו 

לא הלכו בה, אמר רב יהודה אמר רב, שלא ברכו 

בתורה תחילה".

ותמהו המפרשים איך יעלה על הדעת שכלל 

ישראל גלו מארצם רק בגלל שלא בירכו בתורה 
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השמיע קולות של שירה ונגינה. 
גם אל בתי ישראל כשרים וישרים נכנס ה'פטיפון', וניתן 
של  וכשרה  נעימה  שירה  של  תקליטונים  להשיג  היה 
מקהלות החרדים והיראים. ]לאחר מכן הוחלף הפטיפון בטייפים עם 

קלטות, ובימינו גם הטייפ עבר מן העולם, והוחלף בנגנים ודיסקים למיניהם[...

ובפרט  ישראל,  בבתי  חידוש מרנין  זה  היה  ימים  באותם 
במסירות  מביתם  שהרחיקו  לאחר  הצעיר,  הדור  בשביל 
הרדיו  כדוגמת  טובים,  הכלים שאינם  כל שאר  את  נפש 
ושאר מרעין בישין, נמצא תחליף עבורם לשמוע שירים 
יפים ונעימים, ועד מהרה הפך הפטיפון ללהיט כמעט בכל 

בית!
החדש,  במכשיר  חפצו  דובצ'א  רבי  הצדיק  ילדיו של  גם 
עם  'פטיפון'  כן  גם  להם  שירכוש  מאביהם  ביקשו  הם 
תקליטונים חדשים כמו שראו אצל הרבה מבתי חבריהם. 
ומשובחים  טובים  לשירים  להאזין  שניתן  אליו,  באומרם 

ממיטב הזמר החסידי ]חסידיש...[, למהדרין מן המהדרין!
אולם דעתו של רבי דובשא לא היתה נוחה מכל החגיגה 
הזו... זה נראה בעיניו מעט כקלות הדעת הקרובה לפריקת 
גם  ומה  ולחוץ!  השפה  מן  סתם  לשיר  כשנהנים  עול, 
תקנת  מחמת  הלכתית,  בשאלה  כרוך  הדבר  כי  שחשש 
איסור 'זמרה', הנלמד בפרק קמא דגיטין )ז.( מקרא )הושע ט, 
א( "אל תשמח ישראל אל גיל בעמים", כאשר האריכו בזה 

כבר גדולי הפוסקים. 
שראה  הגם  ואנה,  אנה  בדעתו  חוכך  דוד  ר'  הרב  והיה 
שכבר נכנס מנהג זה בהרבה בתים כשרים ושלמים, היה 
יראי ה' האמונים  ליבו ממאן להסכים בדבר. כדרכם של 
עלי אומרם ז"ל )ערלה פ"ג מ"ט( "החדש אסור מן התורה בכל 
אך   – להוביל...  יכול  כזה  חידוש  לאן  ידוע  ומי  מקום"! 
מאידך לא רצה שירגישו בניו שונים משאר חבריהם ילדי 

החיידר. 
אמר להם אפוא רבי דוד לילדיו: הבה נראה בעוד שבועיים!
לאחר שבועיים חזרו הילדים שוב על בקשתם שנדחתה 
מלפני שבועיים, ואז אמר להם אביהם תשובה מדהימה: 

בנפשי  איתנה  התקווה  שהיתה  היקרים,  ילדי  לי  האמינו 
משיח  יבוא  כבר  לבטח  הללו  שבועיים  שיעברו  שעד 
צדקנו! ואז כבר לא נצטרך לכל אלו הכלים, משום שתהיה 
שמחתם של ישראל שלמה בבנין בית קדשנו ותפארתנו. 
]וגם מצד ההלכה כבר יתבטל כל האיסור, שלא נתקן אלא מחמת החורבן[. ולכן 

אמרתי לכם שנמתין שבועיים ימים!
אך לא עלתה על דעתי, שיתכן מצב כזה שבעוד שבועיים 
הגלות  ובתוככי  איסור,  באותו  עומדים  נישאר  עדיין 

הקשה, והמשיח עדיין לא בא...
לגאולה  ציפייה  כמה  יודען...  ירושליימע  טיב  ללמדך 
ימי  כל  מלאים  היו  השכינה  בצער  והשתתפות  שלמה 

חייהם!
אחכה לו בכל יום שיבוא!

]'פרטיות' קובץ 140915[
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מורתי חמותי הצדקנית מרת נעכא סאסא אברהאם ע"ה, 
בתפילותיה  מפורסמת  היתה  ז"ל,  הכהן  יהושע  רבי  בת 
הטהורות והתמימות. כל ימי חייה היתה מרבה בתפילות 
ושופכת צקון לחשה, להצלחת בניה ונכדיה שילכו בדרכי 

ישרים וטובים, ושיהיו גדולים בתורה.
בתפילת שמונה עשרה בהגיעה לברכת "ולירושלים עירך 
ברחמים תשוב" היתה בוכה בדמעות, מבקשת ומתחננת 
מעמקי לבה על ביאת משיח צדקנו ועל בנין בית הבחירה. 
ובתפילות של תשעה באב היתה שופכת דמעות כמים על 
חורבן המקדש שניתן למאכולת אש, והיתה מעוררת את 

כולם ביום זה לבכי ולמספד.
ואף  ביומו,  יום  מדי  בציבור'  'תפילה  על  וויתרה  לא  היא 
זמן  לפני  מעט  הכנסת  לבית  ללכת  מקדימה  היתה 
המנין  של  וקדושה  קדיש  לענות  להספיק  כדי  התפילה, 

הקודם!
]טיב הזיכרונות מרת אברהם ע"ה[

-< • >-
זו  רבות  דרגות  ישנן  השם  בעבודת  ענין  שבכל  כשם 
דרגות  ישנן  לגאולה  הציפייה  בענין  גם  כך  מזו,  למעלה 

שונות.
תמידין  עיני  במו  לראות  שזכיתי  מה  אציין  ולדוגמא 
דוד  רבי  מרן  ירושלים,  ראב"ד  הצדיק  הגאון  את  כסדרן, 
יונגרייז זצ"ל. שהיה בוכה בדמעות בכל פעם שהיה מגיע 
בשמונה עשרה לברכת "ולירושלים עירך ברחמים תשוב 

וכו'", עד שזקנו היה מתמלא טיפין טיפין של דמעות. 
צווארו,  על  חניקה  תנועה של  כעין  בידיו  אז  עושה  והיה 
מרוב צער החורבן, כמי שמקבל עליו איזה מיתה, בשביל 

גאולתם של ישראל!
ומעולם תמהתי על המחזה הנורא הזה, עד שמצאתי את 
הנודע  בדרושו  )דרוש א(  יערות דבש  נפשי בספר  שאהבה 
"בברכת  וזל"ק:  שכתב  עשרה.  שמונה  ברכות  בכוונת 
מאין  דמעה  להוריד  צריך  וכו',  צמח  ואת  ולירושלים 
הפוגות על בנין ירושלים והחזרת קרן דוד, כי היא תכלית 
דוד  בית  ומלכות  ירושלים  לנו  אין  ואם  אנושי.  שלימות 
למה לנו חיים! וכו'. ואם מלאכי מעלה קוראים בבכי וקינה 
ציון,  והם אבילי  יחשו,  ולילה לא  יום  ירושלים  על חורבן 
איך נחשה אנן ולא נבכה על חילול השם שנתחלל בחורבן 

ירושלים ואבדן מלכות בית דוד".
"וחייב כל איש לומר בליבו: רבש"ע הריני מוסר נפשי על 
קדושת שמך, ואם אין אני כדאי לראות בבנין ציון והחזרת 
יהיו  לא  ועיני  שמך  קדושת  על  אמות  דוד,  בית  מלכות 
רואות, אפס בנה ירושלים והצמח קרן דוד! למען יתקדש 

שמך וכו'" עכל"ק עי"ש.
של  בקודש  למנהגו  איתן  סמך  מצאתי  זאת  כל  בראותי 
יונתן  ר'  הרבי  כדברי  מכווין  היה  שמסתמא  זצ"ל,  הגר"ד 
הנ"ל, שמוכן הוא למסור נפשו עבור בנין ירושלים והמקדש! 

– זוהי דרגה נעלה ומרוממת ביותר של ציפייה לגאולה!
]ספר "טיב הנחמה"[

בר קמצא עשה מעשה אשר לא ייעשה
שערך  ירושלים  מאנשי  אחד  על  נה:(,  )גיטין  בחז"ל  המובא  המעשה  ידוע 
סעודה גדולה, וכשרצה לזמן את קמצא ידידו להשתתף עמו בסעודתו, טעה 
השליח וקרא לבר קמצא שונאו. בעל הסעודה אשר לא הסכין לכך, קם בחמתו 
ושילחו החוצה בבושת פנים ובבזיונות עצומים. זאת לאחר שהתחנן בר קמצא 
כל  את  לשלם  מוכן  היה  אפילו  ועדה,  עם  קבל  יגרשו  לבל  הסעודה  לבעל 

הוצאות הסעודה.
אומרת הגמ' שכעונש על כך חרבה ירושלים, וזאת על ידי שהלך בר קמצא אל 
הקיסר לאכול קורצא על ישראל, ולאחר מכן הטיל מום בבהמתו של הקיסר 

וכו', עד שנסתבב מזה החורבן הנורא.
ולעולם יש להתפלא בזה פליאה נשגבה, מדוע נענשו בעונש חמור כל כך על 
ביזויו של בר קמצא, הלא כפי שמתברר בהמשך המעשה, היה בר קמצא איש 
רע מעללים שפל ונבזה, שבשביל מעט כבוד סרוח היה מוכן למכור את כל עמו 
ומולדתו. ואפילו אם תמצי לומר שהיה אסור לבזותו, אבל מכאן ועד להשית 

עונש נורא כל כך עדיין רחוק המרחק כמרחק החמה מן הלבנה.
יותר מכן, אילו היינו נשאלים מה דינו של אדם שפל ונבזה כדוגמת בר קמצא, 
רק  לא  אומרים,  היינו  ספק  שום  שללא  מסתבר  לאו.  או  לבזותו  מותר  האם 
שמותר לבזותו אלא אף צריך לקברו חיים. אבל למעשה אנו רואים שנענשו 

ישראל בגינו בעונש נורא, בחורבן ירושלים ובית המקדש. אתמהה.

איסור לבזות שום אדם מישראל
של  ואפילו  חברו,  פני  הלבנת  של  האיסור  חומר  את  מכך  חזינן  מאי,  אלא 
איש שפל ונקלה המסוגל להחריב את כל עמו למען כבודו, גם על כבודו של 
אדם כזה צריך לשמור וחלילה אין לבזותו. וכאשר נכשלו בזה וביזוהו, נענשו 
ישראל ואקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. וכדאמר רבי אלעזר )שם נז:(, "בא 
וראה כמה גדולה כוחה של בושה, שהרי סייע הקדוש ברוך הוא את בר קמצא 

והחריב את ביתו ושרף את היכלו".
את הווארט הנורא הזה שיורד ונוקב עד לעמקי השיתין שמעתי ממורנו הגאון 
רבי נתן קופשיץ שליט"א, והוא מותיב לה והוא מפרק לה. וראויים הדברים 
שיעמדו לנגד עינינו, בפרט בזמננו אנו, שישנו זילותא נוראה בדבר זה. כל 
אחד, אם התנהגותו של השני אינו מוצאת חן בעיניו, מיד הוא שופך עליו את 
חמתו כדי בזיון וקצף. ולא עוד, אלא שהיצר מסמא את עיניו, ומדמה לומר כי 

לא רק שמותר לרדוף ולהשפיל את הזולת, אלא שאף מצוה יש בזה.
לפיכך צריך שיעמוד המעשה הזה לנגד עינינו, ללמוד מכך את החיוב לשמור 
על כבודו של כל בר ישראל - אפילו אם אינו מתנהג כראוי. קל וחומר ובן בנו 
של קל וחומר, כשחברו מתנהג בדרך ישרה והגונה, שחייב לכבדו ולא לפגום 

בכבודו. ויעזור השי"ת שנינצל מן העוון החמור של שנאת חינם ]בנין יעקב[.

זהירות בכבודו של כל אדם מישראל

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ  |  עורך:  ש. גולדשטיין
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'

בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

אבי יתומים ודיין אלמנות
חזרתי הביתה מהישיבה שמח וטוב לב מחפש את 
בפינת  אימא  את  מצאתי  שלום.  לה  להגיד  אימא 
הבית מכונסת בתוך עצמה פניה מוסתרות בכפות 
מבכי  מתייפחת  והיא  מדמעות  רטובות   , ידיה 
כאילו שחרב עליה עולמה. נבהלתי מאוד ושאלתי 
אותה מה קרה, אך היא, מרוב בכי ותוגה לא הייתה 
עד שפלטה  ושוב  שוב  ניסיתי  לי,  לענות  מסוגלת 
תביא  ואיך  מהעבודה  אותה  פיטרו  שהיום  לעברי 
אוכל לפי הטף?! אימא מכלכלת  לבדה את הבית 
מאז נלקח אבא לעולם שכולו טוב בהיותי בן חמש. 

והנה קרס מטה לחמה והיא בוכייה.
רואה  המשפחה  לידיד  וצלצלתי  לטלפון,  ניגשתי 
מגיע  כסף  כמה  אותו  שאלתי  במקצועו,  חשבון 
עבודה?  שנות  וחמש  עשרים  על  פיצויים  לאימא, 
הוא התעניין מה קרה ושאל לפרטים, אחרי חישוב 

שלו אמר שמגיע לה קרוב לחצי מיליון שקלים. 
לה  ואמרתי  לאימא  ניגשתי  לאוזן  מאוזן  מחויך 
שאנחנו יוצאים, אמי ביקשה: "אתה לא רואה שאני 

בוכה? תן לי לבכות בשקט!!!"
נער צעיר כבן 14 הייתי אז , נחוש בדעתי שיש לי 
את הפתרון לבעיה, אמרתי לאימא, הולכים עכשיו 

לקנות דירה.
לחיה  על  דמעתה  ובעוד  ברירה  לה  הותרתי  לא 
צעדנו לתחנת האוטובוס, עלינו לאוטובוס הראשון 
חיפשנו  שרציתי,  לשכונה  עד  קו   החלפנו  ומשם 
בסכום  בדיוק  למכירה  בית  מצאנו  בית,  מוכר  מי 
של הפיצויים, חתמנו זיכרון דברים על סמך כספי 
הפיצויים וקבלנו כבר את המפתחות לידיים ואחרי 

יומיים הדירה כבר הושכרה לשוכרים החדשים.
למשכורת  בדיוק  מקבילים  היו  השכירות  דמי 
שעכשיו  אלא  בזמנו,  הרוויחה  שאימא  החודשית 
לצאת  צורך  ללא  המשכורת  את  קבלה  אימא 

לעבודה.
מתקשרים  אימא  ואל  ימים   שלושה  חלפו  לא 
לשוב  ממנה  ומבקשים  הקודם  העבודה  ממקום 
לעבודה כי לא מצאו בשום אופן תחליף לעבודתה...
אימא הסכימה בתנאי שיעבירו את הפיצויים, הם 
הסכימו העיקר שתחזור לעבוד, אימא חזרה לעבוד 
הרוויחה  ועתה  בה  לעבוד  אהבה  שמאוד  במקום 
כפול, גם משכורת מהעבודה וגם סכום נאה משכר 

הדירה.
הסיפור קרה לפני עשרים שנה בערך,  בהתבוננות 
הזה,  בסיפור  היו  כמה השגחות  חושב  אני  לאחור 
אני נער צעיר אמנם אך כאשר אתה גדל ללא אבא 
את  לנווט  יודע  וה'  עול  שלך  הכתפיים  על  רובץ 
יתום  ודמעות  ומדוייקת  מדודה  בצורה  הצרכים 
ואלמנה מגיעות עד לכיסא הכבוד, ואם תשאלו מה 
לנער בן 14 לנדל"ן, אז זהו שבאמת לא היה לי קשר 
לנדל"ן אלא שבדיוק לילה קודם למדתי עם האברך 
שלי והוא סיפר לי שקנה דירה באותו רחוב מתחרד 
ונקב בסכום, אז ידעתי שבאותו רחוב עלות הדירה 

מתאימה לסכום הפיצויים...
ומכיוון שהתעניינתי אצל האברך שלי איזה קווים 
מגיעים לשם ומהיכן לוקחים אותם, ידעתי בדיוק 
כיצד להגיע, אבל למצוא דירה ושוכר והכל באותו 
ברבים  לפרסם  וחובה  ה'  יש  אם  כי  זה  אין  שבוע 

ולהודות קבל עם ועידה...
בעל המעשה:ב.מ 

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

|  המשך בעמוד ד'  |<

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים מה לו לאב שהגלה את בניו – אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם!

פשיטות הפשט משמע שהקב"ה מצטער בשעה שישראל עונין אמן 
יהא שמיה רבא, וכוונת 'מנענע בראשו' הוא מתוך צער, 'מה לו לאב 

שהגלה את בניו אוי להם לבנים שגלו משולחן אביהם'!
והדבר תמוה, הרי ידוע כמה גדול הוא עת הרצון בעת שעונין ישראל 

בש"ס  עד שאמרו  רבא,  יהא שמיה  אמן 
)שבת קיט:( שקורעים לו גזר דין של שבעים 

איהא  קאי  עלמא  )מט:(  ובסוטה  שנה, 
שמיה רבא דאגדתא. משמע אם כן שיש 
רצון  ועת  להשי"ת,  גדול  רוח  נחת  בזה 
להקב"ה  צער  גורם  זה  ובאם   – למעלה. 
איך נעשה בזה עת רצון כל כך, ולכאורה 

יש כאן תרתי דסתרי.
וכנראה מהאי טעמא הביא בתוס' הרא"ש 
שם על אתר, שיש שאינם גורסים לישנא 
כו',  ביתי  את  שהחרבתי  "אוי  דצערא, 
הך  לפום  וכנראה  עי"ש.  וכו'"  לאב  אוי 
גירסא גורס רק: "אשרי המלך וכו'", והיינו 
בראשו'  'מנענע  משמעות  בזה  שמהפך 
מתוך  בהיפך  אלא  צער,  מחמת  שאינו 

שמחה וקורת רוח.
דתרווייהו  שיתכן  בספרים  תירצו  ברם 
קשוט, ידוע שיותר יש נחת רוח להשי"ת 
ובקטנות  בגלות  ישראל  של  מעבודתם 
דמוחין מן העבודה שבזמן הבית בגדלות 
מן  עולה  רוח  הנחת  עיקר  כי  דמוחין, 
כנגד  וההתגברות  והיגיעה  העבודה 
הניסיון הקשה, יותר מן ההשגה והמעלה 

העליונה.
בדבר,  מובהק  וסימן  פשוטה  והוכחה 
הרי  העולם,  שנות  באורך  כשמתבוננים 
העולם  של  שנה  אלפים  ששת  מתוך 
ומיעוטא  בגלות,  שנותיו  רוב  יצאו  כבר 
דמיעוטא בזמן בית המקדש, פחות מאלף 
שנים  ורוב  יחדיו.  הבתים  שני  של  שנים 
של  ובמצוק  בצר  עוברים  קיים  שהעולם 
וכו'.  ישראל בכללות, ושל גלות השכינה 
ומן  הנכון,  תכלית  היא  שכן  כרחך  ועל   –
השנים האלו עולה יותר נחת רוח ותיקון 

לעולם. 
ולפי זה נמצא, שאדרבה דייקא מתוך זה 
הצער גופא שמצטער השי"ת, עולה יותר 
נחת רוח לפניו, ונעשה בזה עת רצון גדול 
בעת עניית 'אמן יהא שמיה רבא'. כאשר 
לזעוק  בגלות  מתגברים  קדושים  ישראל 
לעלם  מברך  רבא  שמיה  'יהא  לב  בכל 
ועינויי  הקשיים  אף  על  עלמיא',  ולעלמי 

גוף ונפש מבית ומחוץ ועגמות נפש רבות ועמוקות שעוברים עליהם 
בקושי מר הגלות. ועם כל זה משליכים הכל ומתוך אמונה תמימה 
מקבלים הנהגת השי"ת עמהם באהבה, ומברכים ומודים 'יהא שמיה 

רבא מברך וכו''. 
ואם כן יימצא שעת הרצון שבעניית אמן יהא שמיה רבא בעתותי 
על  המקדש  היות  שבזמן  הרצון  מעת  גדולה  יותר  ומצוקה,  גלות 

מכונו, והדברים נוראים.
-< • >-

דמתא,  מישרים  מגיד  זצ"ל,  ידלר  ציון  בן  רבי  הגה"צ  של  בילדותו 
הסמוך  'מופלא  בכלל  ונכנס  שנים,  עשרה  שתים  לו  שמלאו  בעת 
לאיש', חשקה נפשו לצום ביום תשעה באב, אך הוריו לא הרשוהו 
להתענות לפי שהיה נער חלש, וחששו שאין זה לפי כוחו לצום יום 

שלם. 
לאחר הפצרות חוזרות ונשנות הסכימו שיעלה אל ביתו של המרא 
פיו,  את  וישאל  זצוק"ל,  סלנט  שמואל  רבי  הגאב"ד  מרן  דאתרא, 

וככל היוצא מפיו יעשה.
עלה אפוא הנער אל בית הרב, והציע לפניו את בקשתו להתיר לו 

להתענות בתשעה באב.
שאלו הרב, ומדע חפץ אתה כל כך לצום?

לצום,  שלא  אפשר  כיצד  הנער,  ענה 
ונראה  כאשר אנחנו מתגוררים פה סמוך 
ממש למקום המקדש, המוטל כאן לפנינו 

בחורבנו ובביזיונו הנורא!
מסכימים  הוריך  אין  ומדוע  הרב,  שאל 

בדבר?
- משום שסבורים שבחולשת גופי אין בי 
מספיק כוח לשאת תענית ארוכה כזו, ומה 
והתענית  עיניים,  גם שהנני סובל מכאבי 

עלולה להחליש יותר את העיניים.
כדת  לצום  לך  מתיר  הנני  הרב:  לו  פסק 
הוריך,  של  לחששותיהם  ובאשר  היום, 
זו התענית  בזכות  כי אדרבה,  אמור להם 

יהיו לך עיניים חזקות ובריאות!
]מתוך שיחת הכנה, ערב תשעה באב[

-< • >-
זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  הגה"ק  מרן 
זצוק"ל, מרא דארעא דישראל, היה כידוע 
כנגד מספחת ה'שולע"ס'  עוז  בכל  לוחם 

]בתי ספר לאומיים[ שנוסדו בימיו בירושלים.

באותם ימים הסתירו המייסדים של בתי 
להעביר  הזדונית,  כוונתם  את  אלו  ספר 
את ילדי ישראל על דתם, ולרוקנם חלילה 
והקדושה הפנימית.  יסודות התורה  מכל 
של  אדרת  כביכול  עצמם  על  עטו  הם 
הלימודים...  תנאי  בשיפור  ועזרה,  חמלה 
וכדי שיתפתו אחריהם גם מילדי היראים, 
גם  עצמם  על  הכופרים  המורים  השאירו 
המנהיג  אבל   – הירושלמי...  הלבוש  את 
את  גילה  דאומתיה  מדברנא  הדגול 
כוחותיו  בכל  והרחיק  האמתי,  פרצופם 

הקדושים את ישראל מאהליהם כידוע. 
פעם נשאל על ידי מנהל השול"ע הראשון 
כך  כל  יצא  מדוע  בירושלים,  שנפתח 
הקצף במלחמת חרמה כנגד בית הספר, 
ומתפללים  תורה,  גם  שם  לומדים  הרי 
אלא  המצוות,  כל  ומקיימים  יום,  בכל 
של  חול  לימודי  כמה  שם  שמוסיפים 
את  מעט  להעשיר  בכדי  וכיוצא,  שפות 
כן על מה  ואם  הנערים בחכמות העולם, 

מלחמתו נסובה? 
בחכמתו:  חיים  יוסף  רבי  לו  השיב 
'תלמוד תורה' צריך לגדל מתוכו תלמידים יראים ושלמים שיאמרו 
בטוחני  ירושלים!  וותיקי  כמנהג  חצות",  "תיקון  בהתלהבות 
שבשול"ע שלכם לא יתחנכו התלמידים לומר תיקון חצות... – סיבה 

זו לבדה דיה מספיק בכדי שאצא נגדך במלחמת מצוה...
זכירת  את  קודש  ישראל  ילדי  את  ללמד  הזכות  היא  גדולה  כמה 
ירושלים וההתאבלות על חורבנה! שבעבורה נזכה בעגלא לראות עין 

בעין בשוב ה' את שבות עמו, ובבנין ציון וירושלים במהרה.
]ספר 'טיב התיקון' – ענייני תיקון חצות[

-< • >-
יהודי תלמיד חכם יקר ונעלה היה בירושלים עיר הקודש ת"ו, הלא 
הוא הרה"ג רבי דוד שובקס זצ"ל, ריש מתיבתא דישיבת שפת אמת 

רבות בשנים, מנקיי הדעת שבעיר המקדש. 
הישן,  המוזיקלי  המכשיר  הוא  הלא  ה'פטיפון',  עידן  החל  בימיו 
בטרם עידן הטייפרקורדר, שהיו מרכיבים על חודו תקליטי ענק של 

המחט  על  התקליטון  סיבוב  ומתוך  מוסיקה, 

ג

אחת  פעם  יוסי,  רבי  אמר  "תניא, 
הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה 
להתפלל.  ירושלים  מחורבות  אחת 
על  לי  ושמר  לטוב  זכור  אליהו  בא 
הפתח עד שסיימתי תפלתי, לאחר 
שלום  לי,  אמר  תפלתי  שסיימתי 
עליך  שלום  לו  ואמרתי  רבי,  עליך 
מה  בני,  כו'  לי  ואמר  ומורי.  רבי 
קול שמעת בחורבה זו. ואמרתי לו, 
כיונה  שמנהמת  קול  בת  שמעתי 
שבעונותיהם  לבנים  'אוי  ואומרת, 
את  ושרפתי  ביתי,  את  החרבתי 
האומות'.  לבין  והגליתים  היכלי, 
ואמר לי, חייך וחיי ראשך, לא שעה 
יום  בכל  אלא  כך,  אומרת  בלבד  זו 
ויום שלש פעמים אומרת כך. ולא זו 
בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסין 
לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין 
'יהא שמיה הגדול מבורך', הקדוש 
ואומר  ראשו,  מנענע  הוא  ברוך 
אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו 
בניו,  את  שהגלה  לאב  לו  מה  כך, 
לבנים שגלו מעל שולחן  להם  ואוי 

אביהם" )ברכות ג.(
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לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'

בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

א. כל מה שאסור בתשעה באב אסור אף בביה"ש עד לאחר צאת הכוכבים )מ"ב סי' תקנ"ג 
סק"ג וסי' תקנ"ד סק"א(.

ב. יש מתחסדים ליטול ידיהם בנטילה גמורה במוצאי תשעה באב אחר חשיכה, כיון שלא 
עשו נטילה גמורה ביום רק עד קשרי האצבעות, אך אין זה חיוב משורת הדין )בא"ח דברים כ"ה(. 
ג. אין מקדשין את הלבנה קודם תשעה באב משום דשרויים באבילות, ולא במוצאי תשעה 
באב משום שאין שרויין בשמחה )רמ"א סי' תכ"ו ס"ב(, אבל דעת האחרונים דמקדשין 
במוצאי תשעה באב, אלא שצריך לטעום קודם, ובא"ר משמע שאם יש לו לקדש בציבור 

יכול לקדש אף קודם שטעם, משום ברוב עם הדרת מלך )מ"ב ושעה"צ שם(.
ד. ובשם האריז"ל כתבו דאדרבה יש לקדש במוצאי תשעה באב, כי בו נולד בן דוד כמבואר 
נעבור על המצוה  דאיך  זה  דין  בעיקר  ויש שמפקפקים  עיי"ש.  וכ"כ בפרע"ח  במדרשים 
הבאה לידינו וגם יש לחוש שמא יחלה או ימות ולא יקיים המצוה, ומ"מ היכא דנהוג נהוג 

)ערוה"ש סכ"ב(. 

נעים  בקול  ויאמר  בשמחה,  הלבנה  ברכת  באב  תשעה  במוצאי  לברך  ליזהר  וצריך  ה. 
בחדוותא דליבא דוד מלך ישראל חי וקיים )בא"ח דברים כ"ה(. 

ו. צריך ליזהר שלא לקדש בלי מנעלים )מ"ב שם(. 
)ליקוטי  יש אנשי מעשה שנוהגים לטבול גופם במוצאי תשעה באב קודם קידוש לבנה  ז. 

מהרי"ח(.

ח. בתשעה באב לעת ערב הציתו אש בהיכל ונשרף עד שקיעת החמה ביום עשירי, ומפני 
כך מנהג כשר שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין בליל עשירי ויום עשירי, ויש מחמירין עד 

חצות היום ולא יותר )שו"ע סי' תקנ"ח ס"א(. 
ט. וכ"ש שאסור בכלי שיר עד לאחר חצות של יום עשירי )מ"ב סק"ב(. 

י. וה"ה שאין לרחוץ במרחץ ולספר ולכבס עד חצות, וכן כל הדברים האסורים בתשעת 
הימים אסור גם ביום עשירי עד חצות )מ"ב סק"ג(. 

וי"א דרחיצה בצונן שלא במרחץ יש להקל אפילו אם רוחץ בסבון להעביר הזוהמא )תשוה"נ 
ח"ב סי' ר"ס(. 

יא. גם לענין ברכת שהחיינו הוי כמו בין המצרים ואסור להנוהגים שלא לברך מי"ז בתמוז 
)שע"ת סק"ב(, אבל ביום עשירי באב מותר אף קודם חצות היום )הליכות אבן ישראל(.

יב. ומ"מ מותר לאכול תבשיל של בשר )ביה"ל שם ד"ה שלא(.
יג. אם דרכו תמיד לברך בהמ"ז על כוס יין, מותר גם בלילה זו )שם(. 

יד. בסעודת מצוה מותרים כל הקרואים לאכול בשר, ואפילו אינם קרובים )מ"ב סק"ב(. 
טו. במוצאי ת"ב יש להתיר אכילת בשר בסעודת סיום מסכת גם אם מיהר לסיים המסכת 

)דע"ת סי' תקנ"ח ס"א בשם שו"ת רמ"ץ(.

טז. לבישת בגדים מכובסים בעשירי באב נראה דמותר, ובפרט אם בגדיו מלוכלכים דודאי 
מותר ללבוש מכובסים )הליכות אבן ישראל(.

תשעה באב שחל ביום חמישי
יז. אין לשטוף הבית בתשעה באב אף אם כוונתו לכבוד שבת )מבית לוי(, אבל יכול לשטוף 

ביום רביעי לכבוד שבת )הליכות אבן ישראל(.
יח. כשחל תשעה באב ביום חמישי מותר לשחוט אחר חצות היום לכבוד שבת )מ"ב סי' תקנ"א 

סק"ס(, וה"ה דמותר לבשל לכבוד שבת )הליכות אבן ישראל, מבית לוי(.

יט. ומותר מיד בלילה בכיבוס ותספורת, ואפילו מי שיש לו זמן לכבס ולהסתפר למחרת 
יקדים לעשות כל אלו במוצאי התענית, כדי שיהא פנוי למחרת להכין צרכי שבת )שו"ת אבן 

ישראל ח"ז סי' כ"ז(.

כ. י"א דכיון שמותר לכבס כבר בלילה לצורך שבת, מותר לכבס הכל אף מה שאינו צריך 
לשבת )מבית לוי(. 

כא. ויש שמחלקין בזה דבלילה כשמכבס לכבוד שבת אזי א"צ לצמצם בשיעורים ולכבס 
רק מה שצריך לשבת, אלא שיכול לכבס אף בגדים נוספים מאותו המין אף אם א"צ לשבת, 
כגון אם מכבס חולצה שצריך לשבת מותר לכבס עוד חולצות נוספות באותה מכונה, אבל 
בגדים ממין אחר שאינם לצורך שבת כלל לא יכבס עמהם, שבלילה נדחה הדבר רק מפני 
כבוד שבת ואין להתיר לכבס דברים אחרים אלא מאותו מין שמכבס לצורך שבת. אבל 
ביום ששי בבוקר קיל טפי ממוצאי ת"ב ולכן אם יש שם דבר הצריך כיבוס לצורך שבת 
יכול לכבס עמו כל דבר ואפילו ממין אחר. אך אם כל הבגדים שבמכונה הם לצורך חול 
בלבד אין להתיר, אם לא בשעת הדחק כגון שיוצא לדרך דאז מותר בכל אופן ואין צריך 

להחמיר )תשוה"נ ח"ה סי' קע"א(.
כב. י"א דתספורת אין להקל אלא ביום )מבית לוי, הלי"ש פט"ו דבה"ל כ"ו(.

כג. אכילת בשר אינו מותר עד למחר בחצות היום )ערוה"ש סי' תקנ"ח ס"ב(.
זי"ע שפי' דברי המג"א דהכל מותר היינו גם  וי"א דיש קבלה מהרה"ק מברדיטשוב  כד. 

בבשר )שו"ת מור ואהלות, אוהל ברכות והודאות סי' ל"ט, ומביא שם טעם לזה, והביאו בספר אורחות חיים בשמו(.
כה. מותר להתרחץ בליל שישי אחר התענית רק אם כוונתו לכבוד שבת )הליכות אבן ישראל( 

אבל שלא לכבוד שבת אסור כמו שנתבאר לעיל סעיף י'.

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

מוצאי תשעה באב

ב
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■ הורידי כנחל דמעה ■
על זאת תאבל הארץ וקדרו השמים ממעל

כל מי שהיה נכנס בתשעה באב אל תוככי בתי הכנסיות ובתי המדרשות העתיקות של הדור הקודם, 
לא היה יכול שלא להבחין באנשי הצורה - 'פארצייטישע יודען' - שחותמה של החורבן ניכר היה בהם 
בכל חזותם, הצער והיגון נשקף מעיניהם, דומה היה כאילו והחורבן מתרחש זה עתה לנגד עיניהם, 
הם חיו את המדרשים ואת דברי חז"ל המתארים את חורבן הבית בצורה כה מוחשית עד שהרגישו 

אותם בכל הרמ"ח איברים ושס"ה גידים.
מי העלה בליבו שיחלפו כה הרבה שנים ועדיין לא זכינו לראות בשוב ה' את שבות עמו, שיעברו שנים 
על גבי שנים ועדיין לא זכינו לנחמת ציון וירושלים, אבני הקודש תשתפכנה בראש כל חוצות, כל 
שנה שעוברת ועדיין לא נושענו רק מעצימה את תחושת ההעדר והמחסור, ואנו אין לנו אלא לקונן 
על החורבן הגדול והנורא, להתאבל על הבית הגדול והקדוש שהיה לנו ועתה איננו, ולבקש מהשי"ת 

בדמעות ובתחנונים שיחיש לנו ישע ופדיום ובשמו נגיל כל היום ובישועתו נרים ראש עליון.
אלו  בעקבות  שבאו  והכאב  הצער  רגשי  בליבנו  יקהו  ולא  הנורא  החורבן  על  תמיד  שנקונן  ובכדי 
המאורעות והאבדה הגדולה, תיקנו לנו הקדמונים לומר את סדר הקינות ביום תשעה באב, קינות אלו 
מלאים וגדושים מזן אל זן בתיאורים על הצרות שאירעו בחורבן, מיוסדים על דברי חז"ל והמדרשים 
שעוסקים מעניינים אלו, וכל מי שאומר אותם בכוונה ובישוב הדעת זוכה לעורר את נפשו ולהצטער 

בצער החורבן.
ויצוין, שכל קינה בפני עצמה נסובה על צרה אחרת שאירעה באותה תקופה, שהרי החורבן היה מורכב 
מצרות רבות ורעות, כשעל אלו נוספו עוד כמה וכמה קינות שנתחברו על ידי גדולי הדורות, לציין 
ולקונן על כל מיני צרות רבות ורעות שפקדו את עמנו במשך שנות הגלות הארוכות, וגם את זכרם 
של אלו הצרות אנו מעוררים ביום הזה של תשעה באב, ומצוה על כל מי שיראת שמים נוגעת בלבבו 

להצטער בצער השכינה הקדושה ובצער הצדיקים והקדושים שסבלו מרורים.
וראה מה שכתב על כך ב'יסוד ושורש העבודה )שער ט, הצאן, פי"ב( וזה לשונו: "בקינה 'איכה אלי קוננו 
מאליו וכו'' המדבר מענין הריגת הצדיק יאשיהו המלך, ובקינה 'ארזי הלבנון' שמדבר מענין עשרה 
הרוגי מלכות התנאים הקדושים וכיוצא, יבכה בכי גדול ועצום מאד על גודל צער השכינה הקדושה 
– ראו מה בריה  כביכול, שהיתה לה מבנים הנחמדים כאלו, שהיתה מתפארת בהם בכל העולמות 
בראתי בעולמי - כנזכר בזוה"ק שמתפארת כן באדם צדיק, ועכשיו בעוונותינו הרבים ראתה גודל 
צערם במיתתם הקשה על ידי יסורים קשים ומרים שנעשו בהם, ויכוין גם כן בבכיתו על צערם של 
הצדיקים והחסידים ההם, בנים נחמדים של הקב"ה וברוך שמו, שסבלו יסורים קשים ומרים כזה, 

וכיוצא בשאר קינות המדברים מענינים כאלה".
ולמדנה בנותיכם נהי, ואשה רעותה קינה

כפי שכבר מילתינו אמורה, יש בקינות לתשעה באב אוצר גדול מאוד של מדרשים ודברי חכמים, 
ראשונים כמלאכים, וניתן להגיע על ידן להתעוררות גדולה מאוד לכאוב ולהצטער, לספוד ולבכות 
למילות  לבו  בכוונה, שיכוון האדם את  טוב מעט  לכך  אי  והאיום.  הנורא  החורבן  על  הפוגות  מאין 
קבלות  עצמו  על  ויקבל  באהבה,  למען שמו  מהן  ויתלהב  יתחמם  ולבו  מפיו  מוציא  הקינות שהוא 
טובות לתיקון ושיפור המעשים כדי לקדש ולגדל שם שמים המחולל כיום בעולם כולו, כפי שמתואר 

בהרבה מן הקינות המדברים על ענין נורא זה.
הקינות  אמירת  שעת  כי  כו(  אות  וסיפורים  שיחות  אור,  )כוכבי  אומרים  זצ"ל  מברסלב  נתן  רבי  של  משמו 
נפשו  רגשות  את  בה  לבטא   - השנה  מכל  נאותה  היותר  ההזדמנות  עבורו  היתה  באב  בתשעה 
להשי"ת... ללמדינו עד היכן מגיעה סגולתן הגדולה של הקינות שבהן נאצרו המיות לבביהם ורגשי 
קדשם של קדמונינו בהשתפך לבם אל חיק אביהם שבשמים מגודל הצער והתאניה על חורבן הבית 

וגלות השכינה וישראל.
ועצה טובה קא משמע לן, היות שאמירת הקינות מתוך כוונה והתבוננות ראויה עלולה לקחת זמן רב, 
כמו כן, עלול הדבר שמחמת חלישות מזגו של האדם ביום התענית לא יוכל לכוון את לבו כראוי למה 
שהוא אומר - אי לכך היה רצוי ונכון להתחיל באמירת הקינות כבר כמה ימים לפני תשעה באב, ואף 
להמשיך בה כמה ימים אחר תשעה באב, ככל הנדרש לצורך אמירתן בהתבוננות ושימת הלב הראויה, 
שהרי כל המטרה באמירת הקינות הוא לבנות את נפש האדם ולקרב את לבו לאבינו שבשמים, מתוך 
התעלות למעלה למעלה מכל ההרגשים וההשגות החומריים המכלים כל חלקה טובה בנפש האדם, 

אם כן חבל מאד להחמיץ את ההזדמנות היקרה שניתנה לנו בזאת.
אכן אמת ונכון הדבר שלא תמיד עולה הדבר בניקל, ופעמים שאומר האדם לעצמו, הנה אני יושב 
לארץ ואומר את כל סדר הקינות כראוי, אולם בכל זאת עדיין לא זכיתי להרגיש שום הרגש אמיתי 
של צער והשתתפות בצער השכינה הקדושה. וגם אנו נענה אחריו ונחזק את ידיו שלא יבוא חלילה 
לידי רפיון, שהרי כך הוא דרכה של תורה ועבודה, קודם כל על האיש לעשות התעוררות מצד מעשיו, 
דהיינו לומר את הקינות בכוונה ובמתינות אף על פי שלא חלי ולא מרגיש כלום, ורק אחר כך הוא זוכה 
לאיתערותא דלעילא ומתחיל להרגיש תענוג בעבודתו, ואז נפתחים מעייני לבבו להרגיש ולהשתתף 

בצער השכינה הקדושה.
דבר זה אף מרומז בתוך הפסוק בתהלים )קלז, א(, "על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון", 
ויתפרש כך: 'על נהרות בבל שם ישבנו' - קודם כל צריך האדם להתיישב ולקונן על החורבן גם אם 
בתוך תוכו עדיין אינו מרגיש את הצער והכאב, וכאשר עושה כן באמת ובתמים ובכוונת הלב, או אז 
זוכה גם למדרגה של 'גם בכינו בזכרנו את ציון' – וליבו מתעורר לבכי על צערם של השכינה הקדושה 

וכנסת ישראל, ובזכות זה יעזרנו הבורא יתברך שמו לחזות מהרה בישועתן ונחמתן של ישראל.

<התחזקו<ת <הלכה
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 • תופל ולבן •
יודלביץ  שבתי  ר'  הירושלמי  המגיד  סיפר 
ירושלים  אנשי  ישבו  באב  בתשעה  זצ"ל: 
בבתי הכנסיות ומררו בבכי, והנה הגיע תייר 
בוכים, שאל מה קרה?  כולם  ורואה את  גוי 
הגוי:  לו שנשרף בית המקדש, שאל  סיפרו 
הסתם  מן  יש  כך?  כל  לבכות  צריכים  ולכן 
שבית  לגוי  לו  הסבירו  יפים,  מקומות  עוד 
המקדש לא היה סתם מקום אלא הוא היה 
הבית הכי יפה בעולם, שאל הגוי: אם כן למה 

לא רשמו אותו בביטוח?!
לפתור  רוצה  תמיד  הוא  האדם,  טבע  זהו 
יהיו  שלא  לוודא  אפשר  אם  וכמובן  בעיות, 
בעיות, תעשה ביטוח חיים, ביטוח תאונות, 
נסיעות  ביטוח  עבודה,  ביטוח  נכס,  ביטוח 
העיקר שתמיד תהיה מבוטח, שתהיה  וכו', 
נתפסים  אסון,  קורה  ח"ו  כאשר  גם  רגוע, 
את  לפתור  מנסים  המעשי,  החלק  אל  מיד 
והוא  נוסף,  צד  שיש  ושוכחים  הבעיות, 
הגשמית  בבעיה  מתעסקים  הרוחני,  הצד 

ושוכחים את 'הבעיה' הרוחנית.
בין  ברמז:  ישראל  בני  את  הוכיח  רבנו  משה 
דברי  מביא את  ורש"י  ולבן',  תופל  ובין  פארן 
חז"ל: 'אמר ר' יוחנן, חזרנו על כל המקרא ולא 
מצינו מקום ששמו תופל ולבן, אלא הוכיחן על 
מה  ועל  לבן,  שהוא  המן  על  שתפלו  הדברים 
נעיין  ע"י המרגלים', אם  שעשו במדבר פארן 
בדברי ר' יוחנן נראה, כי כדי להגיע אל הפירוש 
כל  על  'חזרנו  להתייגע,  עליהם  היה  האמת, 
חז"ל  בדברי  מרומז  וזה  מצינו',  ולא  המקרא 
צריך  היה  לכאורה  כי  תאמין',  ומצאת  'יגעת 
לכתוב 'יגעת והצלחת', ומדוע אומרים בלשון 
לתוצאה,  המאמץ  בין  קשר  אין  כי  מציאה? 
לשאלה  הסבר  למצוא  להתייגע  אדם  יכול 
קשה ולבסוף מגיע לו רעיון מכיוון שכלל לא 

חשב עליו, ולכן אומרים 'יגעת ומצאת'.
השלישי  המקדש  שבית  כתוב  לכן  ואולי 
ירד בנוי מהשמים, כי אם היה עלינו לבנותו 
היינו עסוקים בפתרון בעיות ובנסיון לבנותו, 
אבנים,  לסחוב  צריכים  שאיננו  עכשיו  אבל 
עלינו להתמקד בדבר העיקרי, צער השכינה, 
ולחפש את הדרך הרוחנית שלנו לבנין בית 

המקדש בקרוב ממש.
 )ע"פ טיב התורה-דברים(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ן  ְרּדֵ ַהּיַ ֵעֶבר  ּבְ ָרֵאל  ל־ִיׂשְ ֶאל־ּכָ ה  ֹמׁשֶ ר  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ה  ֵאּלֶ
ביאר  ָזָהב.  ְוִדי  ַוֲחֵצֹרת  ְוָלָבן  ֶפל  ּוֵבין־ּתֹ אָרן  ין־ּפָ ּבֵ סּוף  מֹול  ֲעָרָבה  ֽ ּבָ
ברש"י לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני 
והזכירם ברמז מפני כבודן של  המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים 
עוונותיהן של  על  הוכחה  דברי  בכל הפסוק מרומז  כי  כלומר  ישראל. 
ישראל, שנכשלו בהם במשך היותם במדבר זה ארבעים שנה, אך עדיין 
עוון  בו  מרומז  בפסוק  ומילה  תיבה  בדרך של הסתרה כשבכל  נאמרו 
מסויים, והכל בשביל שלא לבייש את בני ישראל על ידי הזכרת והגדת 
עוונתיהם ורעת התאספותם על משה ואהרן - בפירוש הדברים כשמלה 

המחוורת, על כן נאמרו בהבלעת והסתרת דברים ברמזים שונים.
שלא לבייש בתוכחתו

דברי  אמירת  עצם  מלבד   - ביקש  השלום,  עליו  רבינו  שמשה  הרי 
זאת על  לישראל בהזכירו את מעשיהם הלא טובים שעשו,  התוכחה 
מנת שישפרו וייטיבו את דרכיהם ולא ישובו עוד לכסלה, הרי אף לימד 
אותנו את הדרך כיצד להוכיח את השני בעת אשר צריך להוכיחו – והוא 
כבודו  את  מבזה  שאינו  ובצורה  הימנו,  יתבייש  שלא  באופן  שיוכיחנו 

ומעמדו, אלא בדרך רמז ובתוך הסתרה והרחקה ממקהלות עם.
נמצא כי עיצה טובה קמ"ל - אף שנצטוונו בתורה על מצוות ההוכחה, 
שנוכיח ונייסר את חברינו בכדי שלא יכשל שוב בחטא ופשע ובל יפול 
להיות  צריך  עדיין  מקום  מכל  אך  עוונותיו,  ידי  על  שחת  לבאר  יותר 
אשר  המגונים  מעשיו  בשביל  האדם  את  יבייש  שלא  באופן  ההוכחה 
אשר  המפוקפק  עברו  את  ועידה  עם  קהל  קבל  להזכיר  ובלא  עשה, 
לקיים  התורה  ציותה  אשר  כפי  רבים,  בת  בשער  פניו  להלבנת  יגרום 
בחדא   - ֶאת־ֲעִמיֶתָך'  ּתֹוִכיַח  'הֹוֵכַח  במאמר  בשלימות  ההוכחה  מצות 
בהמשך  כמבואר  רעהו,  על  חטא  ולשאת  לשים  האיסור  עם  מחתא 

א ָעָליו ֵחְטא'. הפסוק 'ְוֹלא־ִתּׂשָ
שמאל דוחה וימין מקרבת

בעודנו  ישראל  לבני  רבינו  משה  שאמר  וההוכחה  המוסר  דברי  את 
בחיים חיותו, לא אמרם אלא לאחר שכבר עבר עליהם ארבעים שנה 
תחת  שכבש  האדיר  הנצחון  אחרי  ורק  הרמה,  נשיאותו  תחת  במדבר 
האמורי  מלך  סיחון   - העולם  אומות  מלכי  הם  הלא  הענקים,  את  ידו 
ואת עוג מלך הבשן כאמור: 'ַאֲחֵרי ַהּכוֹ תֹו ֵאת ִסיחו ֹן ֶמֶלְך ָהֱֽאֹמִרי ֲאֶׁשר 
יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון ְוֵאת עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ֲאֶׁשר־יֹוֵׁשב ְּבַעְׁשָּתֹרת ְּבֶאְדֶרִעי', פירש 
רש"י: אמר משה אם אני מוכיחם קודם שיכנסו לקצת הארץ, יאמרו 
מה לזה עלינו, מה היטיב לנו, אינו בא אלא לקנתר ולמצוא עילה כי אין 
בו כח להכניסנו לארץ, לפיכך המתין עד שהפיל את סיחון ועוג לפניהם 

והוריש להם את ארצם, ורק אחר כך הוכיחן.
כלומר, משה רבינו ביקש לגלות לישראל כי לא בא אליהם לומר תוכחת 
מוסר מתוך דאגה רק על חלק הרוחניות שבהם, ואילו למען ייטב להם 
אזניים  על  יפלו  דבריו  אז  או  כלום,  ולא  עשה  לא  ובממונם  בגופם 
נפש  בחירוף  לפניהם  ועמד  רק לאחר שנלחם בעדם  לפיכך  סתומות, 
ולטובתם,  ודואג הוא למענם  בני ישראל כמה מסור  לשמרם, אז ראו 
בעת ההיא ראה לנכון להוכיחם מתוך אהבה, בידיעה שיקבלו ממנו - 

לאחר ראותם איך שדואג להם באמת וכמה שחפץ בטובתם הנצחי, אז 
יכול לומר לפניהם מוסר ככל שיחפוץ ואלו יקבלו הימנו.

שיראו  ככל  והוראה,  בחינוך  תורה  של  דרכה  הוא  כך  כי  ללמדנו 
הטובה  דאגתו  ואת  אליהם  רבם  ומסירות  נאמנות  את  התלמידים 
למענם, אזי דבריו יפלו ויכנסו לאוזנים כרויות, ויועיל שיחפצו להטיב 
את דרכיהם מכאן ולהבא, לא כן אילו רק יבוא להוכיחם מפעם לפעם 
בלא דאגה לשאר הצטרכותם, ספק הדבר אם יוסיף דיבורו וישנה אותם 

ולו במשהו.
תשובה בכח השבת 

לישראל  להנחיל  רבינו  ביקש משה  זאת  אף  כי  לומר  ניתן  רמז  בדרך 
תשובה,  לידי  לבוא  יוכלו  השבת  קדושת  בכח  כי  תוכחתו,  במאמרי 
ַהֶּזה' ֶׁשֶבת – אותיות ַׁשָּבת, כלומר  ָּבָהר  'ַרב־ָלֶכם ֶׁשֶבת  באמור אליהם 
שעל ידי קדושת יום השבת, ועל ידי קיומה בזכור ושמור - שמירתה 
בכל פרטיה ודיקדוקיה וקיום מצוותיה, יוכלו לבוא אל שלימות הנרצה 
מידי  יוצאת  מקרא  שאין  וכמובן  ֶׁשֶבת',  'ַרב־ָלֶכם  דרגת  אל  ולהגיע 
פשוטו, אך מכל מקום ניתנה רשות לדרוש את פסוקי התורה ולהידרש 

על דרך רמז, לעורר את ליבנו לעבודתו. 
כן ידוע כי יום השבת הוא זמן של תשובה וחשבון הנפש, כאשר נרמז 
מוכיח  שמו  הרי  ת'שוב,  ב'ו  ש'בת  נוטריקון   - 'שבת'  בתיבת  זה  ענין 
לשוב  תשוקה  ולעורר  ה',  קרבת  של  ועת  לזמן  מיועד  שהשבת  עליו 

אליו בכל לב.
לא זו בלבד, אלא על ערב שבת כבר כתב האריז"ל כי הוא זמן תשובה 
– להתכונן לקדושת השבת, לזאת מוטל לתור ולפשפש אחר מעשינו 
ומקרינו שעברו עלינו משך ימות השבוע, ולתקן את נגעי הנפש - על 
ידי כך יזכו להיכנס לשבת מתוך נקיות וטהרת הלב כראוי וכיאות לקבל 

פני שבת המלכה.
שבת יעשה כולו תורה

אכן כיצד באים לידי כך שהשבת יביאנו לידי תשובה, ולא נעביר את 
השבת רק בתענוגי הגוף, למען לא נמצא את עצמנו ח"ו אחר השבת 

כלפניה ככלי ריקם.
ברם על ידי העסק בתורה ובתפילה ביום השבת שהוא יומא דנשמתא 
בימי  כי  שלימה,  ולתשובה  נפשו  לתיקון  זוכים   – כלל  דגופא  ולאו 
השבוע עסוקים וטרודים על המחיה ועל הכלכלה, ולאו כל אדם זוכה 
ֵיָעֶׂשה   - טרדא  מכל  שפנויים  בשבת  אך  והעבודה,  התורה  על  לשבת 
כולו תורה, כדאיתא בספר תנא דבי אליהו )רבה, פרק א( על הפסוק: 'ָיִמים 
ֻיָּצרּו ְולֹו ֶאָחד ָּבֶהם' - זה יום השבת לישראל, כיצד אדם עושה מלאכה 
כל ששה ונח בשביעי, אמר להם הקב"ה לישראל: אע"פ שאתם עושים 

מלאכה כל ששה ימים שבת יעשה כולו תורה. 
וממשיך עוד הלכה למעשה: מכאן אמרו ישכים אדם וישנה בשבת וילך 
לבית הכנסת ולבית המדרש, ויקרא בתורה וישנה בנביאים, ואח"כ ילך 
לביתו ויאכל וישתה לקיים מה שנאמר 'לך אכול בשמחה לחמך ושתה 
בלב טוב יינך' לפי שאין לו מנוחה להקב"ה אלא עם עושי תורה בלבד.

מצות ההוכחה - כיצד
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  ""קקוורראא""??  ממהה
(באותן שנים היה זה עיתון מדי יום היה קורא מעט בכותרות העיתון היומי החרדי. 

. פעם ציין שאילו 'המודיע', והוא בעל שני דפים בלבד בימי חול, ובערב ש"ק שלושה דפים)
היה מיטיב לשמוע לא היה נזקק גם לכך, כי מי ששמיעתו טובה, שומע ממילא 

 נזהר, לבל יראוהו זרים בקריאתו.את ההכרח והנדרש. כן היה 
פעם דברו על איזה ענין שראש הממשלה עשה, או אמר. באותה שעה נכחו 

ושאל הגר"ח: מי כעת ראש  ,טייפלר ובנו הגר"ח שליט"אמרן הס ,בחדר
(כבר חלפו שנים אחדות מאז כיהנה ג. מ. בראשות הממשלה, עדין האישה ההיא?..." 

(כלומר, ששואל כן . שחק מרן ה'קהילות יעקב' ואמר: "הוא יודע..." הממשלה)
 לבדיחותא).

  ""ההוואא  ללווממדד  ייוותתרר  טטוובב  ממממנניי""
מפי הג"ר שלום הכהן שליט"א, ראש ישיבת 'פורת יוסף' בירושלים: יום אחד 

הגר"ח  -ראיתי את הסטייפלר גורר סכך לסוכה. שאלתי: "הרב, למה לא הבן [
 ומד יותר טוב ממני".שליט"א]?" וענה לי "הוא ל

  ככייצצדד  ממדדקקדדקקייןן  בבקקררייאאתת  ששממעע    
על המילים כמה פעמים,  חוזר בא אב עם בנו, בתלונתו שהבן בקריאת שמע

מתוך חשש שהוציא התיבות מפיו שלא כראוי, והורה לו מרן שיותר לא ינהג  
 כך וכו'.

 טען הצעיר: "הלא כך נהג גם הגרי"ז...!" והשיבו מרן: "הגרי"ז היה יכול. ואכן
  אם הייתה יכול לעמוד בזה בלא להשתגע ח"ו, ניחא, אבל בדרך כלל אינו כן".

סיפרתי זאת לרבינו הגר"ח קנייבסקי שליט"א, והוסיף גם כן, שבוודאי אדם 
גדול יכול לאחוז בכל הדקדוקים, ולהישאר ברום גדלו, אבל לא כל אחד מסוגל 

 לזה.
  ששננייייםם  ממקקרראא  וואאחחדד  תתררגגווםם

לעיין בפירוש 'העמק דבר' על התורה. [אמר   בשנים האחרונות היה מרבה
הכותב, אף אני ראיתיו לא אחת לומד בחומש זה, ולימים הבהיר לי מו"ר 
הגר"ח שליט"א, כי עבור שניים מקרא ואחד תרגום, העדיף מרן הסטייפלר את  
נוסח ה'אונקלוס' הנדפס בחומש 'העמק דבר', משום שהוא יותר מוגה ומדויק 

 מבשאר החומשים].
  יירר  אאתת  ההממססככתתוותתללשש

  -רבי זאב איידלמן סיפר, כי בימי בחרותו למד הסטייפלר מהו חינוך הבנים 
להטעימם כבר מקטנות לדבקות ומתיקות בתורה. לרגל נישואי אחיו רבי 
פייבל איידלמן, עם אחותו של רבי שמואל גריינימן, שנערכו בווילנא, פגש רבי  

ייפלר הגיע למקום החופה, ומכיוון . הסט(גיסו של רבי שמואל)זאב את הסטייפלר 
שנשאר זמן מה עד החופה, הסיר את כובעו, הניחו בצד בלי תשומת לב, ומיד 

 .(הנהגה שאפיינה אותו כל ימיו)שקע בלימוד 
באותם ימים בנו הגר"ח, שהיה כבן שנתיים, שעשע את משתתפי השמחה.  
הללו היו פונים לינוקא, ומבקשים: "קפוץ על הספסל, ותאמר את שמות  
המסכתות!" והוא היה קופץ ושר את כל המסכתות, בניגון מיוחד שחיבר לו 
אביו, בתור שיר ערש. וכך היה מסיים למנות את כל המסכתות האחרונות  

תן לי את  -[ גיב מירד עם צוקערל -ם: "טבול יום, ידיים, עוקצין במילי
 הסוכריה]..." ואביו היה משליך לעברו סוכריה, כמובטח.

מכיוון שלילותיו של הסטייפלר היו קודש ללימוד התורה  הוסיף ר' זאב 
והסביר  נטל על עצמו לעזור לזוגתו, שתנוח ולא תצטרך לקום בלילה 

וכשהתעוררו היה מרדים אותם אביהם בשיר  ת מתעוררים,וכשהתינוק
 המסכתות הזה.

  ""ההממחחבברר""  בבןן  ההששממווננהה  ממבבקקשש  ""ההססככממהה""
שש שנים אחר כך. ר' זאב מגיע ארצה ומבקש להצטרף לישיבת 'בית יוסף' 

 בבני ברק. הוא נקרא לשיחה בדברי תורה עם ראש הישיבה, הסטייפלר.
צד אביו, ובידו בבואו למבחן ישב בנו הגר"ח, בן השמונה, על השולחן ל

מחברת מכורכת בה רשם את "חידושי התורה שלו". כשנפנה ר' זאב לצאת  
מהבית, קפץ הילד מהשולחן ופנה אליו בהצעה רצינית: "אני כותב עכשיו 
חידושי תורה על מסכת פסחים. יש לי כבר הסכמות מהקליינער, ומהפעטער 

לי הסכמה..." הסתכל גם אתה במחברת וכתוב  הדוד] רבי אברהם ישעיה.-[
 )193דער איידלמאן, עמוד  –('רבי וועלוול 
  בבדדררךך  ללייששייבבהה

מפי הגר"ח שליט"א: כשהייתי מגיע הביתה מהישיבה בפתח תקווה, ציידה 
אותי אמי ע"ה בחבילות עם מצרכי מזון, ופעם יצאתי עם שתי שקיות בשתי 

ביקש ידי, ואבא ז"ל שליווה אותי עד לתחנת האוטובוס ב'דרך פתח תקווה' , 
 שאתן לו חבילה אחת כדי להקל מעלי עבודת המשא.

אבל כשאמרתי לו שהגמרא אומרת, כאשר יש שתי נודות, זה גדול מזה מעט, 
ומכביד המשא על החמור לצד אחד, מניחין נוד קטן אצלו להשוות המשא,  

  ((ההססטטייייפפללרר))רי והניח לי לשאת את שתי החבילות.                   הסכים לדב

 
פורסמה במלאת שנה להסתלקותו  מודעה זו

ובה מתפרסם לראשונה על יסוד השיעור 
המפורסם שרבינו שליט"א מוסר בכל שנה 

כפי שכר הבאנו בעבר רבינו ביום היארצייט, 
שליט"א נמנע מלמסור שיעור ברבים למעט 
פעמים בשנה בימי היארצייט למרן בעל 
 .החזון איש זי"ע וביום היארצייט לאביו זי"ע

 

  טטוורר  ממייווחחדד  זזהה
  בבאאדדייבבוותת  ''ההאאררככייווןן  ההייההוודדיי''

 

 ללההססתתללקקוותת  ממררןן  ההססטטייפפללרר  בבעעלל  ההקקההייללוותת  ייעעקקבב  3355--ייווםם  ההייאאררצצייייטט  הה
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 עעלליי  ששייחח 
 ?בשבת האם משה רבינו לבש מסכת פנים

עובדא מרתקת ביותר, הקשורה גם לתקופתנו,  
שמענו בהשגחה פרטית מכלי ראשון, מהגאון 
רבי עמוס טבצ'ניק שליט"א מרבני כולל חזון  

ב ביותר למרן בעל הקהילות ואיש ומי שהיה קר
 יעקב זי"ע ולבנו מרן הגר"ח שליט"א.

השתתפתי בשמחת רבות וכך סיפר: לפני שנים 
חתונה, בה גם היה נוכח מרן שליט"א. כשהרב 
ראה אותי, הוא אמר לי בחיוך, מקודם היה כאן  

רבי דוב לנדא שליט"א ושאל אותי  הגדול הגאון 
 שאלה יפה.
בינו לספר: הוא שאל אותי האם  והמשיך ר

משה רבינו הלך עם ''המסווה'' גם בשבת או  
שהלך עם זה רק ביום חול (במאמר המוסגר  

ספר "חידושי  רבות השנים יצא נציין, כי ב
  מורנו הגאון רבי דוב לנדא" למסכת שבת

, ושם בדף י"א ב' בהערה על דברי רש"י מכתביו
 שם, הוא מביא ספק זה).

ו שליט"א" מספר הג"ר עמוס, "שאלתי את רבינ
מה הרב ענה לו? והגר"ח שליט"א השיב בחיוך,  

זוהר שכן,  הראיה מכדמות אמרתי לו כי יש 
והחל לומר את דברי הזוהר, אלא שמפני רעש 
  -התזמורת וההמון אדם, לא הצלחתי לשמוע. 

 מספר לנו רבי עמוס בעצבות.
"ר מאיר והג מדרשאעוררו עניין בבי  הדברים
 משיעורי חלק"א (שערך בשעתו ליטש שטיגל
טעם  דברי) אף כתב בזה לירושלמי רבינו
   פ' כי תשא. ת"עהשומר אמת  בספרו

במשך השנים ניסו למצוא את הראיה ללא  
מצאו אחרונה נאבל, הוא מסיים, לתוצאות 

דברי הזוהר, ממנו לכאורה הביא רבינו ראיה.  
רשת שלח (קס"ג א') שם מסופר פהוא מופיע ב

חודשים שבתות ומועדים מתכנסים   שבראשי
, ומתחדשים  ראשי מתיבתא אצל משה רבינו

ש,  ושם חידושי תורה וכו' ומוסיף הזוהר הקד
לראות ולא את משה   יםלושרק את אהרן הם יכ

מפני שיש אותו מסוה פרוש על פניו ושבעה 
ואמנם הזוהר  עי"ש בזוהר. ---ענני כבוד סביבו 

כמו שהיו  מיירי בג"ע אבל ההנהגה שם היא 
 מתנהגים פה כידוע

הפלא ופלא!!! "דברי תורה עניים במקום אחד 
  הר"רועשירים במקום אחר". (יש"כ לידידנו 
 שמואל רוזנברג שמסר לנו את הדברים).

 אב בין הזמנים 393 'גיליון מס

 שמינית שנה "פתש

 !!!מבצע מיוחד 
 בלבד ₪ 100הקדשה ע"ג הגליון  בסך 

  כל הקודם זוכה! 
וזכות השותפות בהפצת דברי התורה של מרן שר 
התורה שליט"א תעמוד לכל התורמים החשובים  

 לראות ברכה והצלחה בכל הענינים
 053-3145900לתרומות : 

 !הוברכ שלום
להסתלקותו של מרן הקהילות יעקב  35-יחול יום היארצייט ה בחודש הקרוב

 שיבלחט"א  הסטייפלר זי"ע אביו של רבינו מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי
בהתפשטות המגפה הנוראה וע"כ  לא פשוטים עוברים על העולם כולו ימים 

קברו שנה האם נוכל לעלות ולשפוך שיח בובמיוחד הלא יודעים מה ילד יום 
 ,של הצדיק ולבקש עלינו ועל כלל ישראל

ינו החשובים שירימו את תרומתם בסך  דידיכל ל יוצאים אנחנו בשרות מיוחד
  ,ש"ח עבור המשך הוצאת והפצת דברי התורה 100של לפחות 

 :כל השותפים יזכו
 .להיות שותפים בהפצת דברי התורה של רבינו מרן שר התורה שליט"א אא..
 .שמם יוזכר לברכה כפי בקשתם אצל מרן בב..
זי"ע ביום   הקה"ירו של מרן בשמם יוזכר לברכה וישועה כפי בקשתם בק גג..

(כפי שנכתב יתכן ולא יוכלו לעלות השנה לקברו וע"כ סיכמנו אם אחד  היארצייט, 
 יום היארצייטמקום קבורתו שיעלה במיוחד בש בסמיכות לרבינו הדר ממ מקורבימ

 .)ויזכיר את שמם ובקשתם במפורט להעתיר על כל שמות התורמים החשובים
ינתן לכל התורמים זכות הקדשה באחד הגליונות במשך השנה הקרובה כפי  דד..

 .בחירתם
  ההםם  עעבבוורר  ההממששךך  ההווצצאאתת  ווההפפצצתת  דדבברריי  ההתתווררהה..  תתררווממוותתככלל  הה

  ששבבבבתתיי  ההככננססתת  ננדדררייםם  אאוו  קקההייללוותת  בבממככששייררייםםננייתתןן  ללההעעבביירר  בבאאששרראאיי  
      33114455990000--005533  אאוו  בבממסס''

 בברכה מרובה
 יצחק גולדשטוף

 חחייהה  אאססתתררייצצחחקק  אאייייזזייקק  בבןן  הבחור לזכות 
 ן בקרוב ממש לקשר של קיימא ולבנין עדי עדולזיוווג טוב והג

שלימה וישועה גדולה  לרפואה
אאללייההוו  בבןן    במהרה להרה"ג 

 בתושח"י שליט"א ששבבעע
ייעעקקבב    להצלחת ר' 

  ששווששננההייווססףף  בבןן  
 כ"ז תמוז,  - ררווזזןןז"ל  צצבביי  עעׁשׁשייההוו  ןןּבּבחחייייםם  אאללייעעזזרר  לעלוי נשמת 

 וזכ"ח תמ - ההררצצווגגז"ל  ייווססףף  בבןן  ייההוודדההלעלוי נשמת 

ממררןן  ששללייטט""אא  ממקקבבלל  לליידדייוו  אאתת  ההקקוובבץץ  גגללייווננוותת  עעררשש""קק  פפרר''  ''ממטטוותת  ממססעעיי''    
  ייןן  בבגגללייווןן  ""דדבברריי  ששיי""חח""ייווממעע
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"בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"
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 עעלליי  ששייחח 
 ?בשבת האם משה רבינו לבש מסכת פנים

עובדא מרתקת ביותר, הקשורה גם לתקופתנו,  
שמענו בהשגחה פרטית מכלי ראשון, מהגאון 
רבי עמוס טבצ'ניק שליט"א מרבני כולל חזון  

ב ביותר למרן בעל הקהילות ואיש ומי שהיה קר
 יעקב זי"ע ולבנו מרן הגר"ח שליט"א.

השתתפתי בשמחת רבות וכך סיפר: לפני שנים 
חתונה, בה גם היה נוכח מרן שליט"א. כשהרב 
ראה אותי, הוא אמר לי בחיוך, מקודם היה כאן  

רבי דוב לנדא שליט"א ושאל אותי  הגדול הגאון 
 שאלה יפה.
בינו לספר: הוא שאל אותי האם  והמשיך ר

משה רבינו הלך עם ''המסווה'' גם בשבת או  
שהלך עם זה רק ביום חול (במאמר המוסגר  

ספר "חידושי  רבות השנים יצא נציין, כי ב
  מורנו הגאון רבי דוב לנדא" למסכת שבת

, ושם בדף י"א ב' בהערה על דברי רש"י מכתביו
 שם, הוא מביא ספק זה).

ו שליט"א" מספר הג"ר עמוס, "שאלתי את רבינ
מה הרב ענה לו? והגר"ח שליט"א השיב בחיוך,  

זוהר שכן,  הראיה מכדמות אמרתי לו כי יש 
והחל לומר את דברי הזוהר, אלא שמפני רעש 
  -התזמורת וההמון אדם, לא הצלחתי לשמוע. 

 מספר לנו רבי עמוס בעצבות.
"ר מאיר והג מדרשאעוררו עניין בבי  הדברים
 משיעורי חלק"א (שערך בשעתו ליטש שטיגל
טעם  דברי) אף כתב בזה לירושלמי רבינו
   פ' כי תשא. ת"עהשומר אמת  בספרו

במשך השנים ניסו למצוא את הראיה ללא  
מצאו אחרונה נאבל, הוא מסיים, לתוצאות 

דברי הזוהר, ממנו לכאורה הביא רבינו ראיה.  
רשת שלח (קס"ג א') שם מסופר פהוא מופיע ב

חודשים שבתות ומועדים מתכנסים   שבראשי
, ומתחדשים  ראשי מתיבתא אצל משה רבינו

ש,  ושם חידושי תורה וכו' ומוסיף הזוהר הקד
לראות ולא את משה   יםלושרק את אהרן הם יכ

מפני שיש אותו מסוה פרוש על פניו ושבעה 
ואמנם הזוהר  עי"ש בזוהר. ---ענני כבוד סביבו 

כמו שהיו  מיירי בג"ע אבל ההנהגה שם היא 
 מתנהגים פה כידוע

הפלא ופלא!!! "דברי תורה עניים במקום אחד 
  הר"רועשירים במקום אחר". (יש"כ לידידנו 
 שמואל רוזנברג שמסר לנו את הדברים).

 אב בין הזמנים 393 'גיליון מס

 שמינית שנה "פתש

 !!!מבצע מיוחד 
 בלבד ₪ 100הקדשה ע"ג הגליון  בסך 

  כל הקודם זוכה! 
וזכות השותפות בהפצת דברי התורה של מרן שר 
התורה שליט"א תעמוד לכל התורמים החשובים  

 לראות ברכה והצלחה בכל הענינים
 053-3145900לתרומות : 

 !הוברכ שלום
להסתלקותו של מרן הקהילות יעקב  35-יחול יום היארצייט ה בחודש הקרוב

 שיבלחט"א  הסטייפלר זי"ע אביו של רבינו מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי
בהתפשטות המגפה הנוראה וע"כ  לא פשוטים עוברים על העולם כולו ימים 

קברו שנה האם נוכל לעלות ולשפוך שיח בובמיוחד הלא יודעים מה ילד יום 
 ,של הצדיק ולבקש עלינו ועל כלל ישראל

ינו החשובים שירימו את תרומתם בסך  דידיכל ל יוצאים אנחנו בשרות מיוחד
  ,ש"ח עבור המשך הוצאת והפצת דברי התורה 100של לפחות 

 :כל השותפים יזכו
 .להיות שותפים בהפצת דברי התורה של רבינו מרן שר התורה שליט"א אא..
 .שמם יוזכר לברכה כפי בקשתם אצל מרן בב..
זי"ע ביום   הקה"ירו של מרן בשמם יוזכר לברכה וישועה כפי בקשתם בק גג..

(כפי שנכתב יתכן ולא יוכלו לעלות השנה לקברו וע"כ סיכמנו אם אחד  היארצייט, 
 יום היארצייטמקום קבורתו שיעלה במיוחד בש בסמיכות לרבינו הדר ממ מקורבימ

 .)ויזכיר את שמם ובקשתם במפורט להעתיר על כל שמות התורמים החשובים
ינתן לכל התורמים זכות הקדשה באחד הגליונות במשך השנה הקרובה כפי  דד..

 .בחירתם
  ההםם  עעבבוורר  ההממששךך  ההווצצאאתת  ווההפפצצתת  דדבברריי  ההתתווררהה..  תתררווממוותתככלל  הה

  ששבבבבתתיי  ההככננססתת  ננדדררייםם  אאוו  קקההייללוותת  בבממככששייררייםםננייתתןן  ללההעעבביירר  בבאאששרראאיי  
      33114455990000--005533  אאוו  בבממסס''

 בברכה מרובה
 יצחק גולדשטוף

 חחייהה  אאססתתררייצצחחקק  אאייייזזייקק  בבןן  הבחור לזכות 
 ן בקרוב ממש לקשר של קיימא ולבנין עדי עדולזיוווג טוב והג

שלימה וישועה גדולה  לרפואה
אאללייההוו  בבןן    במהרה להרה"ג 

 בתושח"י שליט"א ששבבעע
ייעעקקבב    להצלחת ר' 

  ששווששננההייווססףף  בבןן  
 כ"ז תמוז,  - ררווזזןןז"ל  צצבביי  עעׁשׁשייההוו  ןןּבּבחחייייםם  אאללייעעזזרר  לעלוי נשמת 

 וזכ"ח תמ - ההררצצווגגז"ל  ייווססףף  בבןן  ייההוודדההלעלוי נשמת 

ממררןן  ששללייטט""אא  ממקקבבלל  לליידדייוו  אאתת  ההקקוובבץץ  גגללייווננוותת  עעררשש""קק  פפרר''  ''ממטטוותת  ממססעעיי''    
  ייןן  בבגגללייווןן  ""דדבברריי  ששיי""חח""ייווממעע

 

  

 תש"פ דברים| פרשת 3עלון מס' 
 

גגםם  ככיי    ככםם  ככפפייככםם  אאעעללייםם  עעיינניי  ממככםםששוובבפפרר
  תתררבבוו  תתפפייללהה  אאיינננניי  ששווממעע  יידדייככםם  דדממייםם  ממללאאוו

  ..))ההפפטטררהה((
  

בפשטות נאמר כאן שיש קשר לפרישת  אא..
 כפים עם בקשה להקב"ה. 

אך לא איתברר לן על מה יש דין פריסת 
 כפים. 

 

ווככדד  ככההננייאא  פפררססייןן  יידדההווןן  ובתרגום שם כתב:  בב..
אפי שכנתי מנכון.  מסליקנא ללצצללאאהה  עעללייככווןן

 ע"כ. 
חזינן מדבריו דלמד דלשון פרישת כפיים 
הנאמר כאן הכוונה לברכת כהנים שהיא 

 בפרישת כפיים. 
ואף מברכות לב' ב' עולה כן, דאיתא אמר רבי 

ככלל  ככההןן  ששההררגג  אאתת  ההננפפשש  ללאא  ייששאא  ככפפייוו  יוחנן 
ע"כ. והוא מהאי  ששננאאממרר  יידדייככםם  דדממייםם  ממללאאוו

ם... הרי קרא, דברישיה כתיב ובפרישכם כפיכ
לן דגם בגמ' ס"ל דפרישכם כפיכם קאי על 

 ברכת כהנים.
 

אמנם מצינו חדוש גדול בפי' הרד"ק שם  גג..
דמדבריו עולה דלא קאי על ברכה כהנים 

 אלא על תפלה, דז"ל שם: 
פרישת כפיים היא לתפלה כמו אפרוש כפי 
אל ה', ואיך לא תבושו ותפרשו אלי כפיכם 

עיני מכם  ששפכו דמים, לפיכך אני אעלים
ולא אקבל תפלתכם, אפי' תרבו תפלה 

ודלא כמשמעות  ותצעקו כל היום. ע"כ.
 התרגום והגמ'. 

 
 

וכן עולה להדיא שיש דין נשיאת כפיים  דד..
בתפילה מדברי הרמב"ן שכתב על הפסוק 
)שמות פ' יז' פסוק יא'( ,,והיה כאשר ירים 

ורבותינו אמרו במדרש משה ידו....'' וז"ל: ...
היה עושה וכי משה ( 'ספר הבהיר אות קלח)

אסור לאדם לשהות שיגבר עמלק עליו, אלא 
. ע"כ. משמע שלש שעות כפיו פרושות השמים

 מדבריו דהתפלה היא בנשיאת כפיים.
 
 ברם בביאור הגר"א על ישעי' שם כתב וז"ל:  הה..

ממבבוואארר  בבזזווההרר  בבתתפפללהה  ובפרשכם כפיכם גו'. 
, אלא וובבבבררככתת  ככההננייםם  ששננייההםם  בבננששייאאתת  ככפפייםם

ההככפפוותת  ללממטטהה  בהפרשה היינו  ששבבבבררככתת  ככההננייםם
ללממעעללהה  ללההווששייטט  ההבבררככהה  וואאחחוורריי  ההיידדייייםם  
וובבתתפפללהה  ההככפפייייםם  ללממעעללהה  , ממללממעעללהה  ללממטטהה

....  ללההעעללוותת  ההתתפפללהה  ממללממטטהה  ששייקקוובבלל  ללממעעללהה
וובבפפררששככםם  ככפפייככםם  ההייייננוו  ננששייאאתת  וזה שכתב כאן 

, ככפפייייםם  אאעעללייםם  עעיינניי  ההההששגגחחהה  ווההההששקקפפהה  ללבבררךך
גגםם  ככיי  תתררבבוו  תתפפללהה  אאיינננניי  ששווממעע  ממממככווןן  ששבבתתיי  

 עכ"ל.  ההששממייםם
הרי דס"ל להגאון דהכוונה בפרישת כפיים 

יש חיוב  א גם לברכת כהנים וגם לתפלההי
 לפרוש כפיים. 

 

  ' איתא וז"ל: עא 'שו"ת באר שבע סיוב וו..
מנעורי תמהתי למה אין אנו נוהגים להתפלל 
בזקיפת ידים למעלה כמו שנהגו אבותינו 

כמו שנאמר הרמותי ידי אל ה' עליון  ,מעולם
 אאררייממייתת  יידדיי  בבצצללוו  קקדדםם  הה'' ונקלוסארגם וגו' ות

  ,וכו'
 

 ננששייאאתת  ככפפייםם  בבבבררככתת  ככההננייםם  וובבתתפפייללהה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 תש"פ שאלות תשובות
שאלה: אני רוצה לעסוק בתחום של עבודה סוציאלית, על מנת 
שאוכל לזכות את הרבים, מה דעת הרב בנושא? והאם זה בכלל 

 נכון לי בתור אישה חרדית ללמוד לימודים אקדמאים?
עבודה סוציאלית זו עבודה שיש בה הרבה חסד ואפשרות  תשובה:

לעזור להרבה נשמות, לכן ודאי שזה נכון. כמובן שאת צריכה 
לראות לשמור על ההלכות, לעבוד רק עם נשים, להקפיד תמיד 
לעבוד רק עם האמהות ועם הנשים דווקא ולא עם גברים. לגבי 

דושה, ורק נשים לימודים אקדמאים זה מצוין, העיקר שיהיה בק
וכו'. את לומדת מקצוע! למה לא? יש הרבה נשים חרדיות 
שעושות חיל בעולם. אז למה לא? בדור שלנו אישה צריכה לעבוד, 

 זו המציאות.
אמא שלי ע"ה היה לה בבית פרויקטים, כל יום לעשות לחם, 
ריבות בבית, וכו', הכל היה על הגב שלה. אבל היום שהכל 

ישה יוצאת לעבוד, כל שכן שבעזרת ה' תזכי אוטומטי, זה טוב שא
 לעזור להחזיק את הבית שלך, שיהיה בית של תורה.
 שתזכי להיות שליחה טובה לעזור לעם ישראל אמן.

 
שאלה: בעניין חוק התודה, האם אפשר לעשות את החוק של 

נושאים במקביל, או שאולי כדאי לעשות את החוק קודם על  2
 יה לעבור לנושא השני?דבר אחד, ואחרי שתפטר הבע

אפשר לעשות גם עשר פעמים ביום. אבל אדם שאין לו  תשובה:
דברים  2זמן יקח לעצמו את הדבר שהכי דחוף לו, ויטפל בו. או 

הכי דחופים ויטפל בהם. למה לא? אין שום בעיה! החוק עובד! 
 אין בעיה.

 
 שאלה: מה עושים בשביל לזכות להתמיד בהתבודדות?

דבר ראשון אתה צריך להבין, ממש תדע את זה! שיום  תשובה:
בלי התבודדות זה לא יום! כפשוטו! ככה שמעתי מהרב שלי עד 
רבי נחמן מברסלב, שכל יום, כל אדם יש לו ספר, ספר עם השם 

שנה, מוציאים את הספר של  120שלו, לדוג' 'משה'. טוב, אחרי 
לא יכולים  13גיל  כל יום זה דף. עד 13משה, וכל יום זה דף, מגיל 

לבת, מתחילים לבדוק, כל  12, או 13אבל מגיל  \להגיד לו כלום
יום שופטים אותו על כל מחשבה דיבור ומעשה. אבל אם ביום הזה 
הוא עשה שעה התבודדות, הופכים את הדף ולא שואלים שום 
שאלה. התיקון של היום זה השעה התבודדות. אתה צריך קודם 

עשות! הלוואי והיינו יכולים לעשות כל לדעת שאת זה חייבים ל
יום את הכל, כל מה שאפשר בעולם הזה. אבל את זה חייבים 
לעשות! יש דברים שאם אפשר עושים ואם לא אז לא, אבל את זה 
חייבים לעשות! והידיעה הזו, שזה התיקון של היום, זה דבר 

 שעוזר להתמיד.
שעה: "תודה דבר שני, כל יום שאדם עשה שעה, הוא אומר בסוף ה

שעשיתי את השעה, אני מתחנן לפניך, תזכה אותי גם מחר, וכל 
ימי חיי, ממש אני מתחנן לפניך שכל ימי חיי לא יעבור עליי יום 

 בלי שעה התבודדות".

 וזהו, הידיעה והתפילה, זו העצה.
 

 שאלה: כבוד הרב, בבקשה תחזק אותי בעניין של עין טובה.
 

ין טובה זה פירושו שאדם רואה טוב עין הוא יבורך! ע תשובה:
רק את הטוב בכל אחד, גם בחיים שלו הוא רואה את הטוב, מה 
שיש לו. עין טובה זה הולך בכל דבר ודבר, קודם כל כלפי עצמו, 
זה דבר ראשון. כי אדם הולך עם הרגשה שלא הולך לו וכו'. אבל 
עד שאתה אומר שזה לא הולך לך, תראה כמה כן הולך לך! אז מי 

לו עין טובה הוא מתחיל לראות: "ישתבח שמו! זה הולך לי  שיש
וגם זה!". כל הזמן אני אומר: "ישתבח שמו! אנחנו גרים בארץ 
ישראל! בלי עין הרע, כל מקום שאתה הולך אתה רואה בניינים, 
ובתים! בלי עין הרע!", ה' בונה את ארץ ישראל כל כך יפה, ורק 

ד מנהרות, ככה אני משתבחת ארץ ישראל, עוד כבישים, ועו
מסתכל, ועוד גשרים, ישתבח שמו! וברוחניות, עוד ישיבות, ועוד 
כוללים, ועוד תלמודי תורה, ועוד מקוואות, ועוד שיעורי תודה, 
וכו' וכו', כמה טוב! אז צריכים עין טובה על עצמו, עין טובה על 
הנהגת הבורא ישתבח שמו, עין טובה על כל אחד, שאדם רק יראה 

ב, את החצי כוס המלאה, ויראה בשני את הטוב שלו. את הטו
לחפש! לחפש מה הטוב שיש בשני! ועין טובה זה לשמוח בהצלחה 

 של השני: "ואי! איזה יופי? הוא מצליח! שיצליח עוד יותר!".
והפוך מזה, עין רעה, אדם יכול להסתכל על שדה של מאה דונם 

אולי שבועיים בעין רעה וישרוף אותו, רחמנא לצלן. אש יקח לה 
לשרוף את השדה, ובעין רעה הוא יכול לשרוף את כל השדה 
בהסתכלות אחת, לא ישאר מזה זכר. לעומת זאת, עין טובה? "ואי! 
איזה יופי! שיצמח! שיגדל עוד! ישתבח שמו! שיצליח עוד!". 
כתוב על דוד המלך שהוא יפה עיניים וטוב רואי, הוא כותב 

עת דגנם ותירושם רבו", שאני בתהילים: "נתת שמחה בליבי, ב
שומע שמישהו זכה בפיס? ואי! איזה שמחה! ב"ה! היבול שלו 

 הצליח! איזה שמחה יש לי בלב! אז זה עין טובה.
 

שאלה: אני סובל בהרבה מאוד תחומים, האם זה סימן שיש 
 עליי עין הרע?

כתבתי בספר 'בגן האמונה', וכדאי ללמוד טוב טוב את  תשובה:
הספר 'בגן האמונה', זה יוציא ממכם את כל השטויות האלו ואת 

לא! הוא  –כל הכפירות האלו. אדם תמיד מחפש את מי להאשים... 
בסדר גמור! הוא ממש! מה זה בסדר? חבל על הזמן! רק מה, 

 מסכן, יש עין רעה...
ה זה מציאות בפני עצמה? וכי עין רעה מה זה העין רעה הזו?! מ

 יכולה לפגוע במישהו אם הקב"ה לא גזר? מה זה עין רעה?
 או אחד שאומר שעשו לו כישוף, או שאחד אומר שאין לו מזל... 

או אחד אומר 'תשמע, פלוני, זה בגללו! הוא שם לי רגל...'. 
 בקיצור בנאדם שלא יודע לרקוד ואומר שהרצפה עקומה...

לך? בא אני אגיד לך איך תטפל. בא תתחיל להסתכל על לא הולך 
 מה שכן הולך לך.
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 • תופל ולבן •
יודלביץ  שבתי  ר'  הירושלמי  המגיד  סיפר 
ירושלים  אנשי  ישבו  באב  בתשעה  זצ"ל: 
בבתי הכנסיות ומררו בבכי, והנה הגיע תייר 
בוכים, שאל מה קרה?  כולם  ורואה את  גוי 
הגוי:  לו שנשרף בית המקדש, שאל  סיפרו 
הסתם  מן  יש  כך?  כל  לבכות  צריכים  ולכן 
שבית  לגוי  לו  הסבירו  יפים,  מקומות  עוד 
המקדש לא היה סתם מקום אלא הוא היה 
הבית הכי יפה בעולם, שאל הגוי: אם כן למה 

לא רשמו אותו בביטוח?!
לפתור  רוצה  תמיד  הוא  האדם,  טבע  זהו 
יהיו  שלא  לוודא  אפשר  אם  וכמובן  בעיות, 
בעיות, תעשה ביטוח חיים, ביטוח תאונות, 
נסיעות  ביטוח  עבודה,  ביטוח  נכס,  ביטוח 
העיקר שתמיד תהיה מבוטח, שתהיה  וכו', 
נתפסים  אסון,  קורה  ח"ו  כאשר  גם  רגוע, 
את  לפתור  מנסים  המעשי,  החלק  אל  מיד 
והוא  נוסף,  צד  שיש  ושוכחים  הבעיות, 
הגשמית  בבעיה  מתעסקים  הרוחני,  הצד 

ושוכחים את 'הבעיה' הרוחנית.
בין  ברמז:  ישראל  בני  את  הוכיח  רבנו  משה 
דברי  מביא את  ורש"י  ולבן',  תופל  ובין  פארן 
חז"ל: 'אמר ר' יוחנן, חזרנו על כל המקרא ולא 
מצינו מקום ששמו תופל ולבן, אלא הוכיחן על 
מה  ועל  לבן,  שהוא  המן  על  שתפלו  הדברים 
נעיין  ע"י המרגלים', אם  שעשו במדבר פארן 
בדברי ר' יוחנן נראה, כי כדי להגיע אל הפירוש 
כל  על  'חזרנו  להתייגע,  עליהם  היה  האמת, 
חז"ל  בדברי  מרומז  וזה  מצינו',  ולא  המקרא 
צריך  היה  לכאורה  כי  תאמין',  ומצאת  'יגעת 
לכתוב 'יגעת והצלחת', ומדוע אומרים בלשון 
לתוצאה,  המאמץ  בין  קשר  אין  כי  מציאה? 
לשאלה  הסבר  למצוא  להתייגע  אדם  יכול 
קשה ולבסוף מגיע לו רעיון מכיוון שכלל לא 

חשב עליו, ולכן אומרים 'יגעת ומצאת'.
השלישי  המקדש  שבית  כתוב  לכן  ואולי 
ירד בנוי מהשמים, כי אם היה עלינו לבנותו 
היינו עסוקים בפתרון בעיות ובנסיון לבנותו, 
אבנים,  לסחוב  צריכים  שאיננו  עכשיו  אבל 
עלינו להתמקד בדבר העיקרי, צער השכינה, 
ולחפש את הדרך הרוחנית שלנו לבנין בית 

המקדש בקרוב ממש.
 )ע"פ טיב התורה-דברים(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ן  ְרּדֵ ַהּיַ ֵעֶבר  ּבְ ָרֵאל  ל־ִיׂשְ ֶאל־ּכָ ה  ֹמׁשֶ ר  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ה  ֵאּלֶ
ביאר  ָזָהב.  ְוִדי  ַוֲחֵצֹרת  ְוָלָבן  ֶפל  ּוֵבין־ּתֹ אָרן  ין־ּפָ ּבֵ סּוף  מֹול  ֲעָרָבה  ֽ ּבָ
ברש"י לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני 
והזכירם ברמז מפני כבודן של  המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים 
עוונותיהן של  על  הוכחה  דברי  בכל הפסוק מרומז  כי  כלומר  ישראל. 
ישראל, שנכשלו בהם במשך היותם במדבר זה ארבעים שנה, אך עדיין 
עוון  בו  מרומז  בפסוק  ומילה  תיבה  בדרך של הסתרה כשבכל  נאמרו 
מסויים, והכל בשביל שלא לבייש את בני ישראל על ידי הזכרת והגדת 
עוונתיהם ורעת התאספותם על משה ואהרן - בפירוש הדברים כשמלה 

המחוורת, על כן נאמרו בהבלעת והסתרת דברים ברמזים שונים.
שלא לבייש בתוכחתו

דברי  אמירת  עצם  מלבד   - ביקש  השלום,  עליו  רבינו  שמשה  הרי 
זאת על  לישראל בהזכירו את מעשיהם הלא טובים שעשו,  התוכחה 
מנת שישפרו וייטיבו את דרכיהם ולא ישובו עוד לכסלה, הרי אף לימד 
אותנו את הדרך כיצד להוכיח את השני בעת אשר צריך להוכיחו – והוא 
כבודו  את  מבזה  שאינו  ובצורה  הימנו,  יתבייש  שלא  באופן  שיוכיחנו 

ומעמדו, אלא בדרך רמז ובתוך הסתרה והרחקה ממקהלות עם.
נמצא כי עיצה טובה קמ"ל - אף שנצטוונו בתורה על מצוות ההוכחה, 
שנוכיח ונייסר את חברינו בכדי שלא יכשל שוב בחטא ופשע ובל יפול 
להיות  צריך  עדיין  מקום  מכל  אך  עוונותיו,  ידי  על  שחת  לבאר  יותר 
אשר  המגונים  מעשיו  בשביל  האדם  את  יבייש  שלא  באופן  ההוכחה 
אשר  המפוקפק  עברו  את  ועידה  עם  קהל  קבל  להזכיר  ובלא  עשה, 
לקיים  התורה  ציותה  אשר  כפי  רבים,  בת  בשער  פניו  להלבנת  יגרום 
בחדא   - ֶאת־ֲעִמיֶתָך'  ּתֹוִכיַח  'הֹוֵכַח  במאמר  בשלימות  ההוכחה  מצות 
בהמשך  כמבואר  רעהו,  על  חטא  ולשאת  לשים  האיסור  עם  מחתא 

א ָעָליו ֵחְטא'. הפסוק 'ְוֹלא־ִתּׂשָ
שמאל דוחה וימין מקרבת

בעודנו  ישראל  לבני  רבינו  משה  שאמר  וההוכחה  המוסר  דברי  את 
בחיים חיותו, לא אמרם אלא לאחר שכבר עבר עליהם ארבעים שנה 
תחת  שכבש  האדיר  הנצחון  אחרי  ורק  הרמה,  נשיאותו  תחת  במדבר 
האמורי  מלך  סיחון   - העולם  אומות  מלכי  הם  הלא  הענקים,  את  ידו 
ואת עוג מלך הבשן כאמור: 'ַאֲחֵרי ַהּכוֹ תֹו ֵאת ִסיחו ֹן ֶמֶלְך ָהֱֽאֹמִרי ֲאֶׁשר 
יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון ְוֵאת עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ֲאֶׁשר־יֹוֵׁשב ְּבַעְׁשָּתֹרת ְּבֶאְדֶרִעי', פירש 
רש"י: אמר משה אם אני מוכיחם קודם שיכנסו לקצת הארץ, יאמרו 
מה לזה עלינו, מה היטיב לנו, אינו בא אלא לקנתר ולמצוא עילה כי אין 
בו כח להכניסנו לארץ, לפיכך המתין עד שהפיל את סיחון ועוג לפניהם 

והוריש להם את ארצם, ורק אחר כך הוכיחן.
כלומר, משה רבינו ביקש לגלות לישראל כי לא בא אליהם לומר תוכחת 
מוסר מתוך דאגה רק על חלק הרוחניות שבהם, ואילו למען ייטב להם 
אזניים  על  יפלו  דבריו  אז  או  כלום,  ולא  עשה  לא  ובממונם  בגופם 
נפש  בחירוף  לפניהם  ועמד  רק לאחר שנלחם בעדם  לפיכך  סתומות, 
ולטובתם,  ודואג הוא למענם  בני ישראל כמה מסור  לשמרם, אז ראו 
בעת ההיא ראה לנכון להוכיחם מתוך אהבה, בידיעה שיקבלו ממנו - 

לאחר ראותם איך שדואג להם באמת וכמה שחפץ בטובתם הנצחי, אז 
יכול לומר לפניהם מוסר ככל שיחפוץ ואלו יקבלו הימנו.

שיראו  ככל  והוראה,  בחינוך  תורה  של  דרכה  הוא  כך  כי  ללמדנו 
הטובה  דאגתו  ואת  אליהם  רבם  ומסירות  נאמנות  את  התלמידים 
למענם, אזי דבריו יפלו ויכנסו לאוזנים כרויות, ויועיל שיחפצו להטיב 
את דרכיהם מכאן ולהבא, לא כן אילו רק יבוא להוכיחם מפעם לפעם 
בלא דאגה לשאר הצטרכותם, ספק הדבר אם יוסיף דיבורו וישנה אותם 

ולו במשהו.
תשובה בכח השבת 

לישראל  להנחיל  רבינו  ביקש משה  זאת  אף  כי  לומר  ניתן  רמז  בדרך 
תשובה,  לידי  לבוא  יוכלו  השבת  קדושת  בכח  כי  תוכחתו,  במאמרי 
ַהֶּזה' ֶׁשֶבת – אותיות ַׁשָּבת, כלומר  ָּבָהר  'ַרב־ָלֶכם ֶׁשֶבת  באמור אליהם 
שעל ידי קדושת יום השבת, ועל ידי קיומה בזכור ושמור - שמירתה 
בכל פרטיה ודיקדוקיה וקיום מצוותיה, יוכלו לבוא אל שלימות הנרצה 
מידי  יוצאת  מקרא  שאין  וכמובן  ֶׁשֶבת',  'ַרב־ָלֶכם  דרגת  אל  ולהגיע 
פשוטו, אך מכל מקום ניתנה רשות לדרוש את פסוקי התורה ולהידרש 

על דרך רמז, לעורר את ליבנו לעבודתו. 
כן ידוע כי יום השבת הוא זמן של תשובה וחשבון הנפש, כאשר נרמז 
מוכיח  שמו  הרי  ת'שוב,  ב'ו  ש'בת  נוטריקון   - 'שבת'  בתיבת  זה  ענין 
לשוב  תשוקה  ולעורר  ה',  קרבת  של  ועת  לזמן  מיועד  שהשבת  עליו 

אליו בכל לב.
לא זו בלבד, אלא על ערב שבת כבר כתב האריז"ל כי הוא זמן תשובה 
– להתכונן לקדושת השבת, לזאת מוטל לתור ולפשפש אחר מעשינו 
ומקרינו שעברו עלינו משך ימות השבוע, ולתקן את נגעי הנפש - על 
ידי כך יזכו להיכנס לשבת מתוך נקיות וטהרת הלב כראוי וכיאות לקבל 

פני שבת המלכה.
שבת יעשה כולו תורה

אכן כיצד באים לידי כך שהשבת יביאנו לידי תשובה, ולא נעביר את 
השבת רק בתענוגי הגוף, למען לא נמצא את עצמנו ח"ו אחר השבת 

כלפניה ככלי ריקם.
ברם על ידי העסק בתורה ובתפילה ביום השבת שהוא יומא דנשמתא 
בימי  כי  שלימה,  ולתשובה  נפשו  לתיקון  זוכים   – כלל  דגופא  ולאו 
השבוע עסוקים וטרודים על המחיה ועל הכלכלה, ולאו כל אדם זוכה 
ֵיָעֶׂשה   - טרדא  מכל  שפנויים  בשבת  אך  והעבודה,  התורה  על  לשבת 
כולו תורה, כדאיתא בספר תנא דבי אליהו )רבה, פרק א( על הפסוק: 'ָיִמים 
ֻיָּצרּו ְולֹו ֶאָחד ָּבֶהם' - זה יום השבת לישראל, כיצד אדם עושה מלאכה 
כל ששה ונח בשביעי, אמר להם הקב"ה לישראל: אע"פ שאתם עושים 

מלאכה כל ששה ימים שבת יעשה כולו תורה. 
וממשיך עוד הלכה למעשה: מכאן אמרו ישכים אדם וישנה בשבת וילך 
לבית הכנסת ולבית המדרש, ויקרא בתורה וישנה בנביאים, ואח"כ ילך 
לביתו ויאכל וישתה לקיים מה שנאמר 'לך אכול בשמחה לחמך ושתה 
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פרשת םירבד תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת דברים תש"פ

הקשר הנפלא יבן תקכרח שעות שבש יבמב יבן המצרבד
לספר םירבד המקשר תורה שיכתי עד תורה שיעל פה

לטובה  עלינו  הבאה  קודש  שבת  לקראת 

ימי  של  השלישית  השבת  שהיא  דברים,  פרשת 

בין המצרים שלפני תשעה באב, הנקראת "שבת 

חזון" על שם הקריאה בהפטרה על חזון הנבואה 

בן  "חזון ישעיהו  )ישעיה א-א(:  ירושלים  על חורבן 

אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים", דבר בעתו 

שנה  מדי  נוהגים  שאנו  במה  להתבונן,  טוב  מה 

בשבת  דברים  בספר  הקריאה  את  לפתוח  בשנה 

שלפני תשעה באב.

עזרא  כי  מבואר  לא:(  )מגילה  בגמרא  והנה 

קריאת  סדר  את  תחילה  בכוונה  סידר  הסופר 

ביאור  צריך  כן  כי  הנה  השנה,  בכל  הפרשיות 

מה שסידר לפתוח בכל שנה את הקריאה בספר 

"דברים" בשבת שלפני תשעה באב. מצינו ביאור 

ד(,  סעיף  תכח  סימן  )או"ח  ה"לבוש"  בדברי  כך  על 

שהביא מה שכתבו ה"טור" וה"שלחן ערוך" )שם(, 

ואתחנן,  פרשת  לפני  תמיד  חל  באב  תשעה  כי 

באב  תשעה  שלפני  בשבת  כי  זה  לפי  נמצא 

קוראים פרשת דברים.

והוסיף ה"לבוש" עוד טעם לכך: "כדי שיקראו 

משה  של  בתוכחותיו  שמתחלת  דברים  פרשת 

קודם ט' באב, כדי להפטיר בה בחזון שהיא תוכחת 

להפטיר  רוצים  שאנו  מאחר  פירוש,  חורבן".  על 

בשבת שלפני תשעה באב בתוכחת ישעיה הנביא 

סידרו  לכן  אמוץ",  בן  ישעיהו  "חזון  החורבן:  על 

לקרוא אז פרשת דברים שנזכרה בה התוכחה של 

"איכה אשא לבדי", כדי  )דברים א-יב(:  משה רבינו 

להסמיך בכך את שתי התוכחות - תוכחת משה 

הנביא  ישעיה  ותוכחת  פטירתו,  לפני  לישראל 

לישראל על חורבן בית המקדש.

 תקכרח שעות יבמב יבן המצרבד
כנגם תקכרח פרקבד יתורה שיעל פה

רחש לבי דבר טוב, להעלות על שלחן מלכים 

לפתוח  הסופר  עזרא  שתיקן  מה  על  חדש,  טעם 

כל שנה לפני תשעה באב ספר דברים, על פי מה 

)חדשי  יששכר"  ה"בני  עולם  של  מאורו  שחידש 

המצרים  בין  ימי  בכ"ב  כי  ז(,  אות  ב  מאמר  תמוז-אב 

יום  שכל  באב,  תשעה  עד  בתמוז  עשר  משבעה 

כלול מכ"ד שעות, יש בהם בדיוק תקכ"ח שעות, 

כמספר הפרקים שיש בכל המשניות שהן השורש 

ה"מגלה  שכתב  כמו  פה,  שבעל  התורה  כל  של 

שכל  דיומא(  בשמעתא  ד"ה  שמות  )פרשת  עמוקות" 

הפרקים בששה סדרי משנה הם כמספר מפת"ח, 

"מפתח"  הן  הקדוש  רבינו  שסידר  המשניות  כי 

לכל התורה כולה.

הפנימי  הקשר  לבאר  מוסיף  יששכר"  ה"בני 

המצרים,  בין  ימי  בכ"ב  שיש  שעות  תקכ"ח  בין 

בתורה  שיש  הפרקים  מפת"ח  של  זה  למספר 

שבעל פה, על פי המבואר במדרש )ויק"ר ז-ג(: "אין 

כל הגלויות הללו מתכנסות אלא בזכות משניות, 

ה  ַעתָּ ַבּגוִֹים  ִיְתנּו  י  כִּ ם  גַּ ח-י(  )הושע  טעמא  מאי 

ֵצם". ופירש ב"מתנות כהונה" כי "יתנו" הוא  ֲאַקבְּ

מלשון "משנה" בארמית.

שדרשו  ח.(  )ב"ב  הגמרא  ביאור  כן  גם  וזהו 

פסוק זה: "גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם - אמר 

עולא פסוק זה בלשון ארמית נאמר, אי תנו כולהו 

הטעם  היטב  מבואר  כן  כי  הנה  אקבצם".  עתה 

כמספר  שעות  מספר  המצרים  בין  בימי  שיש 

הפרקים שיש במשניות, ללמדנו שבזכות לימוד 

בין  ימי  של  הגלות  מימי  לצאת  נזכה  המשניות 

המצרים לגאולה העתידה.

הקשר  יששכר"  ה"בני  מבאר  בקודש  כדרכו 

העתידה,  לגאולה  פה  שבעל  תורה  לימוד  בין 

השכינה  היא  פה  שבעל  תורה  כי  הידוע  פי  על 

הקדושה הנקראת מדת מלכות, כמבואר בתיקוני 

פה  שבעל  תורה  פה  "מלכות  יז.(:  )הקדמה  זוהר 

ידי שאנו עוסקים בתורה שבעל  ועל  קרינן לה". 

פה אנו זוכים להשראת השכינה, כמבואר בגמרא 

שכינה  בתורה  שעוסק  אחד  שאפילו  ו.(  )ברכות 

כנגדו, לכן היא נמצאת תמיד עם ישראל בגלות, 

כמו ששנינו בגמרא )מגילה כט.(:

וראה  בוא  אומר,  יוחי  בן  שמעון  רבי  "תניא 

מקום  שבכל  הקב"ה,  לפני  ישראל  חביבין  כמה 

עמהן...  שכינה  למצרים  גלו  עמהן,  שכינה  שגלו 

גלו לבבל שכינה עמהן... ואף כשהן עתידין ליגאל 

אלקיך  ה'  ושב  ל-ג(  )דברים  שנאמר  עמהן,  שכינה 

מלמד  ושב,  אלא  נאמר  לא  והשיב  שבותך,  את 

שהקב"ה שב עמהן מבין הגלויות".

ישראל  שאין  הטעם  היטב  מבואר  זה  לפי 

כאשר  כי  פה,  שבעל  תורה  בזכות  אלא  נגאלים 

ישראל עוסקים בתורה שבעל פה שהיא השכינה 

להקב"ה  רוח  נחת  גורמים  הם  הרי  הקדושה, 

מהגלות,  השכינה  עם  יחד  ישראל  את  שיוציא 

תקכ"ח  המצרים  בין  ימי  בכ"ב  יש  זה  ומטעם 

לרמז  במשניות,  שיש  הפרקים  כמנין  שעות 

כל  של  היסוד  שהן  במשניות  העסק  שבזכות 

התורה שבעל פה נזכה לצאת מן הגלות.

 שורש הגלות שלא נתבבגעו 
יתורה שיעל פה

ונראה להביא סימוכין לדברי ה"בני יששכר" 

ממה ששנינו בגמרא )ב"מ פה. נדרים פא.(:

)ירמיה  דכתיב  מאי  רב,  אמר  יהודה  רב  "אמר 

ט-יא( מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דיבר פי 

ה' אליו ויגידה על מה אבדה הארץ, דבר זה נשאל 

שפירשו  עד  פירשוהו,  ולא  ולנביאים  לחכמים 

על  ה'  ויאמר  יב(  )שם  דכתיב  בעצמו,  הקב"ה 

ולא שמעו  לפניהם  נתתי  עזבם את תורתי אשר 

בקולי ולא הלכו בה, היינו לא שמעו בקולי היינו 

לא הלכו בה, אמר רב יהודה אמר רב, שלא ברכו 

בתורה תחילה".

ותמהו המפרשים איך יעלה על הדעת שכלל 

ישראל גלו מארצם רק בגלל שלא בירכו בתורה 

תן יד למתבגר
איך (לא) מתמודדים

דרך  את  עזב  שלהם  שהבן  הורים  אלי  הגיעו 
התורה. ההורים היו שבורים לחתיכות. הם סיפרו לי 
על דרכי ההתמודדות שלהם. מצד אחד הם רבים 
אשם  רגשות  בו  לעורר  מנסים  שני  ומצד  הבן,  עם 

וייסורי מצפון: "כמה השקענו 
בך, כמה נתנו לך, וכמה אתה 
בוגד בנו". הם מנסים להראות 
שלו  החכם  הטלפון  כמה  לו 
והוא  החיים  את  לו  הורס 
בכלל לא מבין מה הם רוצים. 
יפים  שלו  שהחיים  לו  נראה 
שלו  היחידה  והבעיה  מאוד, 

בחיים היא ההורים בעצמם.

מבינים  שכולכם  מניח  אני 
בדיוק  לא  שלהם  שהדרכים 
עזרו. הם משדרים בגל אחד 
על  נמצא  שלהם  הבן  ואילו 
לא  זה  ואם  לגמרי.  אחר  גל 
טוב,  עוד  היה  זה  עוזר  היה 
מעצבן  רק  שזה  היא  הבעיה 
את הבן ורק מרחיק ביניהם, 
שלא לדבר על המצב הנפשי 
מכל  שמחמיר  ההורים  של 
נעשים  הם  הללו,  המריבות 
ליום  מיום  יותר  מתוסכלים 
והנפשית  הגופנית  ובריאותם 

מתערערת.

 – עצמך  את  תכיר 
תכיר את ילדך

לכל אחד יש את היצר הרע 
שלו. לאחד קשה לקום בבוקר, לאחת קשה מאוד 
מאוד  קשה  לזה  הרע,  מלשון  עצמה  את  לשמור 
משיכה  יש  ולזו  שלו,  ההתמכרויות  על  להתגבר 
זמן  לקבוע  קשה  לזה  לטכנולוגיה,  מאוד  חזקה 
וללמוד, ולזו קשה להתגבר על הכעס שלה ועל שאר 

המידות הרעות.

אז לכולנו יש יצר רע. אתה מבין את זה שיש לך 
יצר הרע? את מרגישה את זה?

מסתכלים  אתם  איך  זה?  עם  עושים  אתם  ומה 
על עצמכם?

את  ומאשימים  עצמכם  את  רודפים  אתם  אם 
אין  כמו:  בטענות  עצמכם 
אני  רצון,  כוח  מספיק  לי 
ככה   – רשעית  אני  חלש, 
תתייחסו  אתם  בדיוק 
גרוע  ואפילו  שלכם,  לילדים 
התסכול  כל  את  כי  יותר, 
מעצמכם  שלכם  הפנימי 
ואם  עליהם.  תוציאו  אתם 
איך  עוד  כמבוגרים  אתם 
וממשיכים  שורדים  שהוא 
למרות  וביהדות  בחיים 
האשמה  של  הכבד  המשא 
עצמכם  על  נוטלים  שאתם 
זה  שלכם  הילדים  בשביל   –
הרבה הרבה יותר מידי, הם 

קורסים.

הידיעות הנעלמות
עם  כול  קודם  דיברתי  לכן 
שלהם  החיים  על  ההורים 

עצמם.

יישמע  שזה  כמה  עד 
הידיעות  אחת  מצחיק, 
מאוד  אוהבים  שאנחנו 
להתעלם ממנה היא הידיעה 
שיש לנו יצר הרע. אבל מה 
שעוד יותר נסתר ונעלם זה, 
את  לנצח  בכוחנו  שאין  יודעים  לא  כולם  שכמעט 
בכוחנו.  לא  זה  יכולים.  לא  אנחנו  כן,  הרע.  היצר 
הגמרא אומרת את זה: "אלמלא הקדוש ברוך הוא 

עוזרו אינו יכול לו".

אתם כהורים מתמודדים עם יצר רע, אבל הגמרא 
מה  לכן  לבד,  להתמודד  יכולים  לא  שאתם  אומרת 

יום  בכל  זמן  שתקדישו  הוא  שתעשו  שמתבקש 
לבקש מה' עזרה: 'תעזור לי, אני לא יכול לבד...' בלי 
תפילה אין לך כוח להתנגד ליצר הרע, אם כן בלי 
תפילה אין לך יצר טוב. בלי תפילה אתה למעשה 
המעשית  המסקנה  היא  התפילה  הרע.  ליצר  נכנע 
שיש  הידיעה  את  אותנו  שמלמדת  הגמרא  מדברי 

לכולנו יצר רע שאיננו יכולים להתמודד לבד נגדו.

חינוך זה נתינה
לא  והוא  רע  יצר  עם  מתמודד  שלכם  הבן  וגם 
אם  טוב.  יצר  לו  שאין  אומרת  זאת  להתפלל,  יודע 
עצמו,  על  להתפלל  יתחיל  הוא  שגם  רוצים  אתם 
אתם  כי  עצמכם,  על  תתפללו  אתם  כול  קודם  אז 
בדיוק באותו מצב כמוהו. גם לכם יש יצר רע שאין 
בכוחכם להתמודד נגדו בלי התפילה. באילו טענות 
לא  בעצמכם  אתם  אם  כלפיו  לבוא  יכולים  אתם 
מתפללים על עצמכם? אתם בעצמכם אין לכם יצר 
רוצים  אתם  מה  אז  מתפללים,  לא  אתם  כי  טוב 

מהילד?

ואם אתם רוצים ללמד אותו שיתחיל להתפלל על 
עצמו – כל שכן שאתם צריכים קודם כול להתפלל 
זה  חינוך  "שיטות",  לא  זה  חינוך  כי  עצמכם.  על 
אם  בתוכך.  שיש  מה  רק  לתת  יכול  אתה  נתינה. 
אתה חי את התפילה, וחי את הבקשה מה' שיציל 
זה  את  להעביר  תוכל   – שלך  הרע  מהיצר  אותך 

בקלות גם לילד שלך.

ילד זה לא רכב
לוקחים  אתם  ברכב  בעיה  כשיש  יקרים,  הורים 
זה  ילד  אבל  בו.  מטפלים  ושם  למוסך  הרכב  את 
עם  התמודדות  בכל  מכם.  חלק  הוא  ילד  רכב.  לא 
הילדים, תזכרו היטב שההתמודדות באה בעבורכם, 
כדי לקדם אתכם ולרומם אתכם. הקדוש ברוך הוא 
אוהב אתכם ורוצה למסור לכם מסר לקרב אתכם 
אליו, לקרב אתכם לתפילה, לקרב אתכם לעבודה 
על עצמכם והוא מעביר את זה דרך הילדים שלכם.

תשכחו לגמרי מהבעיות של הילד ותתחילו לבנות 
שלכם.  היומית  העבודה  את  שלכם,  התפילה  את 
המאמר  מכל  טובה  אחת  עצה  רוצים  אתם  ואם 
את  תעזבו  הילדים,  עם  התמודדות  בכל  אז  הזה, 
הילדים ותתחילו להתפלל על עצמכם. רק זה לבד 
על  לעבוד  שתתחילו  בלי  ואילו  פלאות.  לחולל  יכול 
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אם אתם רודפים 
את עצמכם 

ומאשימים את 
עצמכם בטענות 

כמו: אין לי מספיק 
כוח רצון, אני 

חלש, אני רשעית 
– ככה בדיוק אתם 
תתייחסו לילדים 

שלכם, ואפילו גרוע 
יותר, כי את כל 
התסכול הפנימי 
שלכם מעצמכם 

אתם תוציאו עליהם.

כל יהודי אני אוהב

דברי שי”ח • טיב הקהילה • שבילי פנחס • חוט של חסד • המברך • משא נחום

SEE SPECIAL INSERT 
ON THE BIALE REBBE


