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PARSHAS  KI SEITZEI

  Parshas Ki Seitzei 5779 | 1 

“If a man will have a wayward and rebellious son”

The Incredible Lesson to Be Learned from the Passage of the  
“Ben Sorer U’Moreh” even though It Never Happened

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Ki Seitzei 5779
Translation by Dr. Baruch Fox

“tarteimar” (approximately 8 oz. in a single mouthful) of 
meat and drinks half a “log” (between 12-21 oz. in a single 
draught) of wine, as it says: “A glutton and a guzzler,” and it 
says (Mishlei 23, 20): “Do not be among the guzzlers of wine, 
among those who devour meat for themselves.”  A “ben 
sorer u’moreh” is killed, because of his end.  The Torah 
foresaw the culmination of his way of thinking.  In the end, 
he will exhaust his father’s money and seek to maintain his 
habit, and not find adequate means.  He will then stand at 
the crossroads and rob people.  The Torah says, “Let him 
die as an innocent person and not die as a guilty person.”  

Thus, we learn a tremendous chiddush regarding the laws 
of the “ben sorer u’moreh” that we do not find anywhere else 
in the Torah.  We are instructed to kill a person who is still 
innocent.  To quote the words of the Mishnah (Sanhedrin 71b): 
חייב.« ימות  ואל  זכאי  ימות  סופו,  שם  על  נידון  ומורה  סורר   The “ben  »בן 
sorer u’moreh” is judged based on his ultimate end.  For, we 
say: Let him die innocent, and let him not die guilty.  Thus, 
our blessed sages attest to the fact that he is still innocent; 
notwithstanding, he is still put to death.  For, it is clear to the 
Torah that he will ultimately rob people, kill them and deserve 
the death penalty.  

His Father and Mother Must Be  
Similar in Voice Appearance and Height

Apparently, it is precisely for this reason that Chazal teach 
us that, in reality, it is impossible to ever convict a son of being 
wayward and rebellious, because the conditions required are 
so stringent and excessive.  As a result, two esteemed Tannaim 
concluded that a “ben sorer u’moreh” never was and never will 

Once again, we wish to draw a connection between the 
weekly parsha and the month of Elul—the month during which 
we prepare for the Day of Judgment by performing teshuvah.  We 
will focus on the difficult passage of the “ben sorer u’moreh”—
the wayward and rebellious son—because it contains a valuable 
lesson relevant to each and every Jew.  It touches upon the 
tremendous responsibility every Jewish parent has to teach and 
raise his children in the ways of Torah and mitzvos.  Here are 
the pertinent pesukim (Devarim 21, 18): 

"כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אותו 

ולא ישמע אליהם. ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו. 

ואמרו אל זקני עירו בננו זה סורר ומורה איננו שומע בקולנו זולל וסובא. ורגמוהו 

כל אנשי עירו באבנים ומת ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו".

If a man has a wayward and rebellious son, who does not 
heed the voice of his father and the voice of his mother, and 
they discipline him, but he does not listen to them; then his 
father and mother shall grasp him and take him out to the 
elders of his city and the gate of his place.  They shall say 
to the elders of his city, “This son of ours is wayward and 
rebellious; he does not heed our voice; he is a glutton and 
a guzzler.”  All the men of his city shall pelt him with stones 
and he shall die; and you shall destroy the evil from your 
midst; and all Yisrael shall hear, and they shall fear.  

Let us introduce Rashi’s comment which is based on 
the Mishnah and the associated discussion in the Gemara 
(Sanhedrin 70-72): 

They warn him before a court of three judges, and if he 
still transgresses, they flog him.  A “ben sorer u’moreh” 
is not liable to punishment until he steals and eats a 
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By Rabbi Shmuel Gluck

n this Parsha, we find guidelines that describe how to think of other 
people, particularly those that mistreat us.  It describes our treatment 
towards the nations of Amon, Moav, Edom, and Mitzraim.  Those 4 
nations mistreated Klal Yisroel every chance they had.  Nevertheless, let 

us listen to what the Torah says.
 
We are instructed to distance ourselves from Amon and Moav, not allowing 
them to marry with Klal Yisroel after they convert because they did not 
offer us food when we passed them on our way to Eretz Yisroel.   What is 
interesting is that Klal Yisroel had enough food.  The issue is not that we 
suffered because of a lack of their kindness.  It is because they did not have 
the decency in their DNA to do what was expected of them. The first lesson 
is that people should always do what they are supposed to do regardless of 
circumstance.  For example, compliment a person even if he doesn’t need 
it . We do what we are supposed to independent of the needs of others.
 
Another lesson we learn from the Torah’s perspective of Amon and Moav is 

that they are rejected for trying to curse Klal Yisroel through Bilaam.  It is 
understandable, even if it is wrong, for a nation to try to defend itself.  But 
there is no excuse for bad Middos.  Such people should be kept at a distance 
unless, of course, they can be helped.
 
The Torah tells us, Lo Sesa’ev Edomi Ki Ochicho Hu.  Don’t hate Eisov 
because he is your brother.   As I often tell people, you do not have to like 
your relatives but you have to love them.  Family should be assisted even if 
you never speak to them.
 
Klal Yisroel is instructed not to hate Mitzraim because they were our hosts. 
The message is that many people have been very helpful to us and damaging 
at the same time.  We are instructed to remember both.
 
The general message is that other than with very, very few exceptions, such 
as Amoleik, there is no room for complete rejection. Instead, we have to give 
everyone and everything the proper perspective. 

I
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Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

y second Elul dream requires a short introduction.  While I 
consider Hasgocho Protis books to be important for people to 
read, I believe that they pose a risk for the average reader.  They 

create the illusion that the norm is that any time someone is in a difficult 
situation, Hashem will intervene in a non-natural manner.
 
A person who lost money may believe, expect, and even demand that 
because he just did an act of Chesed, he will find that exact amount of 
money on the street or receive a gift from a stranger.  When that does 
not happen, he may become disillusioned, even angry, 
unaware that those stories describe anomalies and 
not norms.
 
While I do believe that such stories are exceptions, 
they do not have to be.  They can be the norm.  This 
is my second dream, to be able to work on myself to 
achieve a life where my relationship with Hashem is 
such that Hasgocho Protis stories become the norm 
in my personal life.  Having such a relationship with Hashem requires 
more than “Hashem knows that I love Him”.  It requires a lifestyle which, 
while requiring discipline, is easy to master, in varying degrees. 
 
All people can strive to live their lives in a manner in which Hashem will 
constantly guide them and take care of all their needs, a life that they can 
expect that many of their losses will be compensated for by Hashem.  
I added the word “many” because the relationship that I will describe 
requires people to accept that they will not understand everything that 
takes place.  There will be times when they will not, and should not, be 

compensated for what they consider to be a loss.  What they perceive 
to be a loss may not be a loss at all, when considered in the long-term.
 
So, here is my second dream.  We are all familiar with Teva, physical laws 
that govern how the world runs.  Gravity, rain, fire, illness, flat tires, 
spoiled food, etc.  Teva is something people have trained themselves to 
try and “work around” when they can and to accept when they can not.
 
What many people are unaware of is that there are several categories 

of Teva and they are bound by a set of rules.  These 
rules determine which category of Teva dominates 
the others.  The Teva discussed above, that of the 
physical world, is but one example.  In addition, there 
is also the Teva that Hashem protects Eretz Yisroel 
and Tzaddikim.  We have all seen Tzaddikim protected 
in large and small ways that seem to defy the known 
Teva.  There is a third category of Teva, the one that 
overrides the one we are accustomed to working 

around.
 
Our belief that people have to work around Teva, as opposed to the 
other way around, is a mistaken one.  When Hashem created the world, 
the intended norm was that Teva be subservient to people.  What we 
interpret as a Nes occurring by Tzadikim is, in actuality, “real” Teva.  The 
average person has only seen glimpses of it (e.g. finding a parking spot 
in Manhattan when it was most important to him).  Not experiencing it 
on a constant basis, most people believe what I am describing to be a 
myth, or reserved for the previous generations.  It is not a myth and it 

M
Elul, Yomim Noroim, And Beyond
Long-term Change In Our Relationship With Hashem Part 2/3 By Rabbi Shmuel Gluck

"Our belief that people 
have to work around 

Teva, as opposed to the 
other way around, is a 

mistaken one. "

 

  

 "כי קל מלך רופא נאמן ורחמן אתה"
“For You are G-d, King, the faithful and compassionate 

healer” 
“He needs surgery for the fracture”, declared the doctor decisively 
and referred us to the hospital. My wife was upset that our little boy 
had to undergo surgery and requested to hire the services of a 
private specialist to perform the surgery. However, our tight 
financial situation did not make it possible to hire a private doctor. 
Despite this, we said Tehillim and requested of the Doctor of all 
flesh, that He be concerned for us and send us a good messenger 
with good angels to accompany the boy in the surgery. 
The day of the surgery arrived. We arrived early for the appointment 
and we waited trembling, in the waiting area for the 
anesthesiologist. They gathered a group of children and my little boy 
among them, and they wanted to prepare them for surgery. I did 
not understand why they took a group of children and not one at a 
time and I resented this, why did they take a group and not each 
child by himself? They explained to us that since a special team of 
psychologists and anesthesiologists was needed for the children, 
they make sure that the whole team is present at the same time and 
everything goes smoothly when the team is coordinated. As an aside 
I was informed that the top pediatric surgeon was famous. When 
they said his name, my wife began to shake. I asked her what 
happened? She told me that this surgeon was the one she wanted to 
hire to perform the surgery on our son. It was explained that since 
several parents hired his services, he added two children to his 
schedule. With special hashgacha, our son was scheduled with this 
expert surgeon. Baruch Hashem, the surgery was successful, and we 
were joyful!!! 
A similar thing happened to us when my wife had to go through a 
medical procedure that became complicated in the middle and then 
too, we did not have the means to hire a private doctor. Just as the 
matter became complicated, a specialist came in and took over the 
situation and Baruch Hashem, everything went well. The next day 
when the team of doctors came in to check on her, they treated her 
with respect and personal care. We did not understand what was 
going on until one of the staff explained to me that we had hired the 
most prestigious doctor in the hospital, and we were treated 
accordingly. It was only then that we understood that Hashem had 
sent this doctor who was hired by others. He happened to walk in at 
the right moment, and he took over the treatment for the better. 
Baruch Hashem, his signature came across as the attending 
physician. 

.ב.ה.נ    
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Ki Seitzei 
5779 

)כג:יא( איש אשר לא יהיה  
A man who will not be (23:11)  

We are now in the middle of Elul. Everyone is involved in how to 
return in Teshuva, and looking how to add merits, more Tefillos 
and good deeds. The closer the Yom HaDin gets, we add more 
and more Tefillos with the hope that our Tefillos will be accepted 
favorably before the Master of All. However, there is one thing 
that we must know, an that is, in order for the Tefillos to be 
accepted the mouth must be pure, pure from prohibited speech, 
lashon hara [wanton speech], nonsense, and frivolity, and any 
speech that we should not speak. It is not appropriate that the 
mouth that speaks forbidden speech Rachmana litzlan, should 
speak words of songs and praises before the Creator, and plead 
for a good year and his prayers should be accepted… 
The Chofetz Chaim wrote similarly in his sefer ‘Shemiras 
HaLashon’: One’s Tefillos are also not accepted Above because of 
this as it states in the Zohar HaKadosh on Parashas Metzora: 
Whoever speaks lashon hara, his Tefillos do not rise up before 
HaKadosh Baruch Hu because there is an unclean spirit [ruach 
tumaah] hovering over it, but when he does Teshuva and he 
accepts upon himself to repent, the posuk applies to him (Vayikra 
 on the day of his purification‘ – 'ביום טהרתו והובא אל הכהן' (14:2
he shall be brought to the Kohen’. The Chofetz Chaim concludes: 
With this we can understand that which is written in the Torah 
(Vayikra 13:45) 'וטמא טמא יקרא' – ‘he is to call out “Impure! 
Impure!” and our Rabbis explain that he has to inform the public 
of his distress and the public will ask for mercy for him. This is 
because his Tefillos are not accepted Above, therefore the Torah 
reveals to us this bit of advice directed at this sufferer. 
It is not for nothing that we read this parsha during Elul when we 
are all increasing our Tefillos. This comes to demonstrate for us 
about keeping purity of the tongue which is very important all 
year but especially with the approach of the Yomim Nora’im. 
How is it possible to approach these days and to daven all the 
Tefillos and all the requests with an unclean mouth? As we see 
from the words of the Zohar, when a person decides to do 
Teshuva and change his ways, he is already called a ‘Baal 
Teshuva’, and he is ‘on the day of his purification’. It should be 
His will that we all merit to daven with a pure mouth and all our 
Tefillos should be accepted and our requests to be written and 
sealed for good, and that we have a good, sweet year. 

- Tiv HaTorah – Ki Seitzei 
 

he end of Parshas Ki Seitzei contains one of the most difficult 
Mitzvas to understand and to explain. The Torah mandates the 
total destruction of a nation that epitomizes and emanates evil 

in the world. A command of this nature can only come from the Boreh 
Kol HaOlamim whose determination that Amalek is so bad, evil in the 
worst way that their very existence deflects Klal Yisroel and the world 
from the purpose of our creation. Such a determination is beyond the 
scope of any man whose decision of good and evil is totally subjective to 
what he is sensitive to or insensitive to. A little over a hundred years ago 
in America slavery was good and horse thieves were hung. Therefore, 
we are to remove all men, women, children and even livestock and 
properties that may memorialize their existence. 

Such evil needs to be studied and thereby avoided.  The Torah provides 
some insight into the source of this blatant evil. אשר קרך בדרך - One of 
Rashis translations of the word  קרך is that it originates from קור וחום, cold 
and heat. To understand this, let us allow ourselves to visualize the state 
of the world at the time of Yetzias Mitzrayim. Imagine a world that stood 
in awe of Klal Yisroel after defeating and bringing the world-power of 
Mitzrayim to its knees.  No one dared engage us in battle as they were 
paralyzed by fear and terror. This feeling existed until Amalek launched 
their attack. They succeeded in cooling off the worlds newfound honor 
and respect for us. What a foolish thing to do. However, this is the 
nature of evil and its determination to remain unmoved, unaffected 
by even the most inspiring moments. The world had just shuddered, 
lived through and learned from a shattering earthquake and Amalek 
doesnt even feel a tremor. This cold-heartedness has been the fault 
of the Amalekim throughout history. Let us study and examine this, 
beginning with the Zeideh Eisav. 

Eisav comes in from the field and says הלעיטני נא מן האדם האדם הזה -pour 
into me, now some of that very red stuff (Toldos 25:30), even at the 
price of forfeiting the Bechorah-birthright which he's convinced is 
no job for a Jewish boy as it may kill him. Reb Yerucham Levovitz, 
the Mirer Mashgiach (Daas Torah Toldos) points out, that had this 
decision to sell the Bechorah been properly assessed, he should have 
wondered why Yaakov was so motivated to buy it. Even the description 
of his request-the red stuff- without knowing what it was indicates a 
critical lack of seeing things for what they really are. The nations name 
"Edom" also indicates this deficiency, the absence of appreciating the 
essence of ANYTHING. This is comparable to someone walking into 
a car dealership and expressing interest in buying a car. When asked 
by the salesman if he has any specific car in mind, he responds; a red 
one, ignoring its primary makeup and nature. The sole focus on color, 
the most superficial aspect of everything, is indicative of a shallow 
perspective so that the name Edom aptly describes the nature of this 
nation. 

The Pasuk describes Eisavs actions as הבכורה את  עשו   and Eisav ויבז 
denigrated the Bechorah. Gemara (Bava Basra 16b) teaches us that 
Eisav committed five cardinal sins that day; את והרג  מאורסה  נערה  על   בא 

הבכורה את  ושט  המתים  בתחיית  וכפר  בעיקר  וכפר   he had relations with - הנפש 
a betrothed maiden, he murdered someone, he denied the doctrine 
of the Resurrection of the Dead and he belittled the birthright. The 
Rosh Yeshiva Zatzal, Rav Aron Kotler (Mishnas Rav Aron-Vol. 3 pp. 
179-Mammar "How To Teach Torah”) explains that even though the 
denigration of the Bechorah seems to be the least severe of the five sins 
committed, the Torah mentions only this to describe Eisavs nature-a 
Metzius of ויבז-an essence of belittling. 

The Midrash in Esther (7:10) on the Pasuk ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו 
- it seemed contemptible to him (Haman) to lay hands on Mordechai 
alone, refers to Haman as  בזוי בן   a contemptible person the son בזוי 
(i.e. descendent) of a contemptible person-Eisav. He has one hundred 
twenty-seven countries fall to their knees in his honor yet one “Alteh 
Yid” in Shushan doesn’t and he is dismayed at his lack of Kovod. 
Misjudged and unmoved by the enormity of the reverence he had. 

The Parsha that precedes the Mitzva of eradicating Amalek discusses 
the Halachas that pertain to merchants, commanding them to have 
perfect and honest stones on their scales when selling their products. I 
still remember as a young child going to the fruit store with a primitive 
scale that had rocks on one side (presumably of the right weights) 
which some women wanted to measure in their own hand (and always 
checking for the little pinky riding on one side of the scale). The 
juxtaposition of these two Mitzvas can be easily understood, as Rashi 
quotes; if we are untruthful about measures and weights we are to worry 
about provocation by the enemy as the Pasuk (Mishlei 11:1) states מאזני 
 dishonest scales are an abomination to Hashem, followed-'מרמה תועבת ה
by קלון ויבא  זדון   iniquity comes and humiliation comes. This is the-בא 
perfect description of Amalek- מאזני מרמה- dishonesty and corruption, 
their scales for assessment of everything is warped, whether it’s the 
Bechora or Kavod. (Even Eliphaz attempting to kill Yaakov to fulfill 
Kibud Av is a colossal distortion of that Mitzva.)

Rashi at the end Beshalach points out that Hashem swore that as 
long as Amalek exists neither His Throne (כס) nor His Name (י-ה) 
will be complete. This means that the Throne and Name exist but 
are diminished by the presence of Amalek. Even the loftiest entities-
 are demoted and subdued by the “cold” they-דברים העומדים ברומו של עולם
expend. 

Life is a pattern of ups and downs. Successful people, especially people 
looking to serve Hashem, use any inspiration (which can come in 
various ways) to move forward from the down-למשכיל  An .למעלה 
uninspired life-not really impressed by anything because we attribute 
it to coincidence (another Pshat brought in Rashi to translate קרך) or 
apathy squared-is not worth living. A nation who suffers from that 
cold-heartedness and shares it-cooling it off for others, forfeits its right 
to exist. 

May we all hear the inspiration from the Shofar to move towards a year 
with ברכה והצלחה.
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The Truth is Within You 
כי תצא למלחמה על “ 21:10
איביך, ונתנו ד' אלקיך בידך 
 ”ושבית שביו

“When you shall go out to war against your 
enemies, and Hashem your G-d, will deliver 
him into your hand, and you will capture his 
captivity.” It says in the Sifri that the Torah 
is speaking here against the Yetzer Hara. 
The Torah says that when we will go out to 
war against the Yetzer Hara, Hashem will 
give us our enemy – the Yetzer Hara, in our 
hand.   How are we Zoche to have Hakodosh 
Boruch Hu help us conquer our Yetzer 
Hara?   
 Toras Kohanim, Parshas 
Kedoshim 20:128 – “ תאמר אי אפשי בבשר  לא

שי ואבי שבשמים גזר עליחזיר, אלא אפ ” – “Do not 
say that it is not possible (I have no desire 
for it) for me to eat pig’s meat, rather it is 
possible for me to eat it, but I will not do so 
for my Father in Heaven decreed upon me 
that I shall not eat it.”  We learn from this 
that it is a greater level to follow the Rotzon 
Hashem when the Yetzer Hara is against 
one performing the Mitzvah.  It says in 
Bereishis Rabbah 9:7 that “טוב” is the 
Yetzer Tov, and “טוב מאוד” – is the Yetzer 
Hara.  This is the same concept as we stated 
above, that if one performs the Mitzvah 
with the Yetzer Tov with him, meaning that 
there is no push back from the Yetzer Hara, 
then it is good.  However, if the Yetzer Hara 
is there fighting him, trying to get him to 
sin, or refrain from performing a Mitzvah, 
yet he perseveres and follows the Rotzon 
Hashem, then it is, “טוב מאוד” – “very good.”  
 If you shall go out – ”כי תצא למלחמה על איביך“
to battle (spiritual battle) with your Yetzer 
Hara (he is working diligently for you to not 
follow Rotzon Hashem), and you do follow 
Rotzon Hashem, then, “ ונתנו ד' אלקיך בידך
 then your following the Rotzon – ”ושבית שביו
Hashem will be even more dear to the 
Ribbono Shel Olam.  If one does not have a 
desire for that which is prohibited and 
refrains from it, that is good, but greater 
than that is the one who has a desire to do 
that which is prohibited but refrains from 
doing so for Hakodosh Boruch Hu 
prohibited it, that is “very good,” the person 
will receive more reward for it. ( אך פרי
    (תבואה
 There is nothing that can 
subjugate the Klipos like the מזמורי תהלים – 
that is why they are called, “זמירות” from a 
Loshon of “זימור” – for it cuts down the 
strong ones – it is what conquers the evil 
spirits.  The great enemy of Klal Yisroel is 
the נחש; which the letters before the letters 
of, “נחש” are “זמר.”  The letters after the 

word, “נחש” are “תס"ט” – which is the 
Gematria, “דין קשה.”  If one follows the 
advice of the Nachash, he will receive a 
harsh judgment.  However, if one cuts it off, 
with the letters before the word נחש, with 
 by saying Tehillim, then he will be – זמר
able to conquer the Nachash.  “ כי תצא
 When you go out to war, make – ”למלחמה
sure you have the proper weapons with you 
in order to win. What is the proper weapon?  
 ”על“ Have the letters that are – ”על איביך“
before the letters of your enemy – the נחש – 
which are the letters, זמר.  When one is 
battling his enemy, or for any Tzarah, the 
best Segulah is for one to say the Zemiros of 
Tehillim. (בו איש חי) 
 The enemy of Klal Yisroel is the 
 are שטן The letters before the letters of  .שטן
 this alludes to the 248 Mitzvos Aseh – ”רמח“
of the Torah which are great Chasodim of 
Hakodosh Boruch Hu.  It is through these 
248 Mitzvos that Klal Yisroel are Zoche to 
be successful in battle.  The Mitzvos 
sweeten the judgment, and that gives them 
their victory.  Chavakuk 3:2 “ברגז רחם תזכור” 
– You shall remember the Zechus of, “רחם” 
– the 248 ,רמח Mitzvos Aseh.  “ כי תצא
על “ ,When you will go out to war – ”למלחמה
 with the Zechus of that which is – ”איביך
above your enemy, the letters above your 
enemy called the שטן, which are the 248 
Mitzvos Aseh that Hakodosh Boruch Hu 
gave Klal Yisroel. (בן איש חי) 
 – Rashi says that the Posuk is 
speaking about a Milchemes Reshus, an 
optional war.  Yevomos 20a – “ קדש עצמך
 One is to make himself holy by – ”במותר לך
limiting himself from what is permitted.  
There is a Remez in the Rashi to this 
Gemara, that the battle is about that which 
is a Reshus, limit yourself from what is 
permitted, thereby being Mekadesh 
yourself. (לקט אמרי קודש) 
 The Torah – ”כחו של מבט האמת“  
tells us that “שוחד יעור עיני חכמים” – a bribe 
blinds the eyes of the Chachomim.  Each 
person is blinded by the Yetzer Hara to see 
the truth.  The Yetzer Hara clouds a 
person’s mind, so that the truth is not clear, 
in an attempt to get the person to 
transgress the Mitzvos of the Torah.  If a 
person cannot see the truth because the 
Yetzer Hara conceals it from him, how is 
one to know the truth in order to follow it?  
Hakodosh Boruch Hu, in His kindness, does 
not allow the Yetzer Hara to completely 
conceal the truth.  Even after the Yetzer 
Hara conceals the truth, and tells the 
person that the Sheker is the Emes, deep 
down in the person’s heart he himself 

knows what is really true and what is not.  
Though it is not something that comes 
automatically, one must work on finding 
the truth within himself.  He will only be 
able to do so if he really wants it.  Hakodosh 
Boruch Hu told Moshe Rabbeinu, “ שלח לך
 send for yourselves men to spy out – ”אנשים
the Land of Eretz Kna’an.  While the 
Meraglim were held accountable for their 
going and returning with evil reports about 
the Land, Moshe Rabbeinu was not held 
accountable even though he was the one 
who sent them.  Hakodosh Boruch Hu told 
Klal Yisroel that the Land was good, and 
they should have not desired to spy out the 
Land, rather they should have had full 
Emunah in Hakodosh Boruch Hu.  If 
Hakodosh Boruch Hu said that the Land 
was good, then Klal Yisroel should have 
known it was good.  The Yetzer Hara 
clouded the minds of Klal Yisroel and the 
Meraglim, the truth was concealed, and 
they thought they it was the proper thing to 
spy out the Land, when it certainly was not. 
This was a test for the Meraglim, and 
unfortunately, they failed miserably.  When 
they returned with the evil report, Klal 
Yisroel cried that night, and they too failed 
their test.  However, this was not a test for 
Moshe Rabbeinu, and the truth was not 
revealed to him.  Klal Yisroel are still 
suffering today for the sins of Klal Yisroel, 
of not seeing the truth, and having Emunah 
in Hakodosh Boruch Hu.  For every test 
that one has, the truth is within him.  He 
must bring out that truth, and follow the 
truth. (מכתב מאליהו) 
 Now we know how we can conquer 
our Yetzer Hara.  Tehillim is a very 
powerful weapon, and one that should be 
used often in order to conquer the Yetzer 
Hara.  We must perform the Mitzvos of the 
Torah, and connect ourselves to Hakodosh 
Boruch Hu.  More than that, we are going 
to have to look deep inside ourselves.  The 
Yetzer Hara tries all different ways to make 
us succumb to sin. He paints pictures for us 
that are not true, and tries to hide the truth 
from us.  Once we no longer see the truth, 
we can easily fall prey the Yetzer Hara.  The 
truth is within us, and no one, not even the 
Yetzer Hara can truly hide it from us.  On 
the surface the truth will be hidden, but if 
we dig deep, Hakodosh Boruch Hu makes 
sure that we know the truth.  Knowing the 
truth will protect us from sin. May we be 
Zoche to truly seek the truth, and be 
victorious in our battle against the Yetzer 
Hara.  In this Zechus may we have a  כתיבה
  .וחתימה טובה
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ומאלוקבוויבאלוקבעמשונניאהרומוררוסןבשיאלהיהייכ
If a man has a son who is disobedient and recalcitrant, he does not 

listen to the voice of his father and to the voice of his mother. (21:18)
The laws of the ben sorer u’moreh, disobedient and 

recalcitrant son, have to be among the most difficult laws to accept. 
It is difficult for parents to admit failure, especially if: they can find 
nothing wrong with the manner that they have raised their son; they 
were always on the same page in their demands of him and in the 
discipline they meted out; it was a loving, harmonious home. For 
parents to say, “We give up. We have tried everything. He must be 
an evil seed,” is beyond difficult. How did this tragedy of epic 
proportion unfold? Indeed, Chazal (Sanhedrin 71a) state that the 
problem of ben sorer (with the demanding halachic criteria required 
in order to certify this boy as truly an evil seed who, if not stopped, 
will murder to satisfy his needs) in all of the past and in all of the 
future will remain purely academic. It has never happened and 
never will happen. Nonetheless, a vast source of pedagogic verities 
are available which, if studied and applied, enable parents to 
succeed better in their efforts to raise emotionally-stable, morally-
healthy and spiritually-inspired children.

The Torah views the ben sorer as being irreclaimable; his 
premature death will be the only way to spare him from total 
degeneracy. [This sentence without the added criteria of the 
following sentence appears unreasonably harsh. It is for this reason 
that the ben sorer will never will occur.] The Torah, however, makes 
the death sentence dependent on precisely defined factors, of which 
the relationships of the parents with one another and with their son 
is of particular significance. Only when parents act together as one, 
in complete harmony, may they consider that they have discharged 
their task to raise and educate their child properly. Only then 
(considering other notable criteria), can they begin to accept that 
their son is beyond the realm of education. He is irreclaimable.

Can a parent ever say that he/she has done everything 
right? Is it possible that the child might have perceived a sort of 
tension, or a lack of love from his parents? Perhaps the child thought
that while his parents loved him, they harboured a stronger, deeper 
affection for another sibling? These not-so-subtle issues come to the 
fore under duress and investigation. This is for the purpose of 
demonstrating that we never really know what goes on in the 
recesses of a child’s mind, motivating him/her to express 
himself/herself negatively. This is why the ben sorer never 
happened, because no child is an evil seed. Mitigating factors 
should/must always be considered when passing judgment on the 
irreclaimability of a child.

Interestingly, the Torah writes: Ki yiheyeh l’ish ben; “If a 
man has a son.” It does not state, “If a father has a son,” or “If there 
is a son.” The Torah is alluding to the relationship that the son had 
with his father: To the child, his father is a ‘man.’ When a child views 
his father in any manner other than ‘my father,’ it is cause for 
concern. “Does my father really love me? He acts toward me more as 
a “man than as a father.” Am I the problem, or is he the problem?” 
When such thoughts course through the mind of a child, we have a 
serious situation which provides mitigating factors contributing to 
the child’s recalcitrance.

The father is not guilty of neglect. That is emotional abuse, 
characterised by depression and resignation. Children who are 
constantly ignored, rejected or belittled grow up without the inner 
resources and mechanism that we all need in order to confront –
and cope – with difficult and challenging situations. Such a child 
grows up vulnerable to anyone who will give him attention, usually 
someone who takes advantage of him.

The father of the ben sorer did not neglect him. He gave 
him plenty of attention, but he acted towards his son as an ish, man: 
impersonal, unloving, not acting in the manner that a caring father 
should act. A child growing up in such a father-son “relationship” 
begins to believe that his father does not accept him. Children 
require unconditional love in order to grow and nurture 
relationships. Some parents are incapable of providing this love, due 
to some factor which they refuse (or are unable) to acknowledge. It 
is difficult to give something that one has personally never 
experienced. Some parents are very demanding of themselves, 
resulting in a lack of self-compassion. One who does not love himself 
is hard-pressed to love his child. 

Only a parent can love unconditionally. A parent who loves 
unconditionally accepts his/her child completely and without 
restrictions or stipulations. The ish wants to be treated like a father, 
but his son only knows him as an ish – cold, impersonal. If a parent 
seeks a child’s respect and love, the child must be the recipient of 
respect and love. The process begins with a profound appreciation 
of the inner workings of a child’s mind. Children have feelings. They 
have thoughts. They want their thoughts and feelings to be heard. 
When they feel that their thoughts and feelings are acknowledged 
and respected, they reciprocate.

Perhaps, the ben sorer’s father did nothing wrong, other 
than not go the extra mile in trying to understand his son’s feelings. 
It is not as if he ignored or neglected his son. He cared about him, to 
the point that he was there when his son needed him. He never 
made the attempt, however, to understand, to be machshiv, to 
appreciate and value, what his son had to say. He acted like a “man,” 
not like a father. This did not necessarily catalyse his son’s deviation 
from the Torah way. On the other hand, it certainly did not prevent 
it. The boy needed his father – not just a man.

הרומוררוסןבשיאלהיהייכ
If a man has a son who is disobedient and recalcitrant. (21:18)

The ben sorer u’moreh is culpable of two sinful behaviours. 
First, he denigrates his parents, making light of them and their 
position in his life. He rebels against them and humiliates them 
through his aberrant behaviour. Second, he is a drunkard and a 
glutton. The Ramban adds that this vile behaviour causes him to 
transgress the Torah enjoinment to be holy, Kedoshim tiheyu, “Holy, 
you shall be” (Vayikra 35:1). The ben sorer u’moreh is anything but 
holy, but is this perhaps not too much to expect from a boy who has 
descended to the nadir of disrespecting his parents? Kedushah, 
holiness, is one of the highest levels detailed by Rabbi Pinchas ben
Yair. Many other levels are footstools and preambles to holiness, 
which this boy has clearly ignored. Why should his lack of holiness 
be an issue? Let him first demonstrate that he is a mentch, decent 

All rights reserved to the author  Please direct all inquiries concerning this publication to (02) 585-2216. #1087# 
 

PPaarraasshhaass  KKii  SSeeiittzzee  
KKaammbbaasshh  

““WWould you like to be our Shabbos 

guest, Mr. Green?” 
“Thank you so much for the invitation, 
Rabbi Kambash. It would be my pleasure 
to come to your beautiful home. I always 
enjoy your Shabbos table immensely. 
Everything and everyone in your home is 
so serene. Everybody’s face has a happy 
relaxed expression. No voice is ever 
raised. I never sensed even a trace of an-
ger; only pleasantness, tranquility, and 
calm. The food is always delicious, the 
accommodations are tip-top. You home is 
a veritable fountain of peace and blessing. 
It is a privilege to join you!” 
“Why thank you so much, Mr. Green. My 
parents’ home was also serene, as was my 
grandparents. This has been a trait in our 
family for generations. In 
fact, this is the source of 
our family name, 
‘Kambash’.” 
“What do you mean, 
Rabbi?” 
“‘Kambash’ is an acronym 
for the Hebrew letters, 
‘chof’, ‘mem’, ‘beis’ ‘shin’. 
They are the first letters of 
the words, ‘keli machzik 
bracha shalom’ – the 
vessel which holds blessing 
is peace. Our family name 
is based upon the famous 
saying of our Sages, ‘The Holy One 
Blessed Be He found no other vessel that 
can hold bracha for Klal Yisrael other 
than shalom’.1 We have kept shalom in 
our family and have merited much heav-
enly bracha.” 

     

““HHow great is shalom, for the conclu-

sion of the entire tefillah (Amidah prayer) 
is none other than shalom.”2 Our Sages 
are referring to the last blessing of the 
Amidah – “Sim shalom” – grant peace. Let 
us look into the sublime importance of 
this request. The sefer Yesod Vi’shoresh 
Ho’avodah declares that it is fitting for a 
person to contemplate the great attributes 
of the blessing of shalom. He then cites a 
myriad of examples. Bircas Kohanim con-
cludes with shalom. The good tidings that 
the Holy One gave to Avraham Avinu 
were shalom, as the verse states, “You 
shall come to your ancestors in peace” 
(Bereshis 15:15). The only request that 
Yaakov Avinu had from the Holy One 
was shalom, as the verse states, “And I 
return in peace to my father’s house” 
(Bereshis 28:21). The only praise that the 
Holy One gave Aharon was shalom, as 
the verse states, “My covenant was with 

him – life and peace” (Malachi 2:5). He 
only made a covenant with Pinchas for 
shalom, as the verse states, “Behold, I 
give him My covenant of peace” (Bamid-
bar 25:12). The Beis HaMikdash was in-
augurated with shalom, as the verse 
states, “May there be peace within your 
walls, serenity within your palaces” (Te-
hillim 122:7). The announcement of Klal 
Yisrael as Hashem’s nation is only with 
shalom, as the verse states, “For the sake 
of My brethren and My comrades, I shall 
speak of peace in your midst” (Tehillim 
122:8). The portion that tsaddikim will 
receive in the next world is proclaimed 
with shalom, as the verse states, “But the 
humble shall inherit the earth, and delight 
in abundant peace” (Tehillim 37:11). 
These all hint to the upper world, which 
is called shalom. Therefore, there is no 
other mitzvah that a person is compelled 

to pursue like shalom, as the verse 
states, “Seek peace and pursue 
it” (Tehillim 34:15). When a 
person pursues peace here in 

this lower world, it arouses 
the upper world of sha-
lom to bestow blessing 
upon all the worlds. 

TThe sefer Yaaros Devash 

probes the depths of the 
subject. Shalom is “nech-

mad” (a pleasing thing). Its 
perfect attainment is a state of 

complete unity in Klal Yisrael. 
The prayer for shalom is that there should 
be no machlokes (strife), jealousy, hatred, 
or competition in our nation. Rather all 
should be loving, valuing, and uniting 
each other in ultimate unity. All of Klal 
Yisrael should be one nefesh (soul). The 
purpose of the tefillah “sim shalom” 
should be to fulfill, “You shall love your 
fellow as yourself”3 which is the principle 
of the entire Torah. Pray that you should 
have no anger, rather be humble to all, 
which is the madrayga (spiritual level) of 
shalom. For where anger is found, there is 
no shalom. 

AAnd so we request, “Sim shalom” – 

please grant us shalom of the body, the 
home, the state, and the possessions from 
all mishaps, tragedies, and strife. “Tovah” 
– what is good for the perfection of each 
and every person. “U’vracha” – bestow 
upon us an abundance of success. “Chen” 
– May we find favor in Your eyes which 
in turn will lead to us finding favor in the 
eyes of all who see us. “Vi’chessed” – 
grant our requests even though we are 
not fitting. “Vi’rachamim” – be merciful 
upon us and do not punish us as we de-
serve. “Aleinu vi’al kol Yisrael amecha” – 
upon us and all of Klal Yisrael. “Borcheinu 

Avinu” – Since You are our Father and 
truly love us, grant us success.4 “Kulanu 
kiechad b’ohr ponecha” – Klal Yisrael 
merits the beneficence of the light of 
Hashem’s countenance when there is no 
divisiveness among them, as was at Har 
Sinai “like one man with one heart”. The 
light of Hashem’s countenance is the 
revelation of love and pleasure for the 
beloved (Klal Yisrael) that is expressed on 
His face which is happy and glowing (so 
to speak). “Ki b’ohr ponecha nosato lonu 
Hashem Elokeinu Toras chaim” – As a 
result of shalom, Hashem gave us the 
Torah with the beneficence of His coun-
tenance.5 “Torah chaim” – the Torah 
guides us how to live our lives. 
“Vi’ahavas chessed” – the Torah teaches 
us how to love and perform chessed, for 
it is entirely chessed.4 Hashem is not con-
tent if we merely act kindly toward each 
other. He wants us to love kindness. 
What someone loves to do is never a 
chore.6 “U’tsedaka” – reward for mitzvos 
in Olam Habo, “u’vracha” – success in 
Olam Haze, “vi’rachamim” – special 
mercy, “vi’chaim” – long life, “vi’shalom” 
– serenity to the body and soul.4 “And 
may it be good in Your eyes to bless Your 
people Israel at all times and at every 
moment with your peace.” The Elders 
fixed this bracha in accordance with what 
the malachim said, “Blessed are You 
Hashem, Who blesses His nation Israel 
with shalom.” This was said at the time 
when Klal Yisrael entered the land and 
fulfilled the verse, “And I will provide 
peace in the land” (Vayikra 26:6).7 
 
Kinderlach . . . 
Who wants blessing? Everyone! Who does 
not hope for health, children, prosperity, 
and achieving his spiritual potential? Our 
Sages point the way to receiving bracha – 
love shalom, pursue shalom, and pray for 
shalom. “Rebbe Shimon ben Chalafta said, 
‘The Holy One Blessed Be He found no 
other vessel that can hold bracha for Klal 
Yisrael other than shalom as the verse 
states, “Hashem will give might to His 
nation, Hashem will bless His nation with 
peace”’ (Tehillim 29:11)”.1 This is the sub-
ject of the final blessing of the Amidah. 
Pray for shalom, kinderlach. Make shalom 
with family members, classmates, 
neighbors, and friends. Guard shalom, as 
you would a valuable gem, and it will 
bring you blessing your entire life. 

1 Mishna Uktsen 3:12 
2 Bamidbar Rabba 11:7 
3 Vayikra 19:18 
4 Avodas HaTefillah 
5 Kavannas HaLev 
6 Chofetz Chaim 
7 Levush 

 
 

Parshas Ki Seitzei - Shofar - Part 2 
 

David Gurwitz 

I’d like to switch the focus to these wonderful thoughts from the Ben Ish Chai, which should 
most certainly make our appreciation of the shofar we hear during Elul and on Rosh Hashanah 
more meaningful.  

Our learning should be a zechus for his neshamah on his yahrtzeit, the 13th of Elul, this coming 
Sunday night. He was niftar in 5658.  

These are culled from “In the Service of the King”:  

1. Rabbon Shimon ben Gamliel says that the minimum length of a kosher shofar is the amount 
needed to hold it in one’s hand and see both ends (Rosh Hashanah 27b). The Ben Ish Chai 
teaches us that this alludes to teshuvah. We should hold teshuvah in our hands and “see both 
ends.” Don’t go to extremes! 

2. The Ben Ish Chai says that the purpose of the shofar is teshuvah. One end is broad, while 
the other is narrow. Why? We blow from the narrow end to show that we must increase our 
service of Hashem. The Gemara (Shabbos 152a) says that as a Torah sage ages, his wisdom 
increases. 

3. Just as the shofar’s bottom is narrow and the top is wide, so should we be more narrow in 
earthly matters but generous in heavenly matters. 

4. Holding the shofar in both hands and seeing both ends teaches us that we need to see to it 
that we work and learn Torah.  

5. The shofar sounds come from the narrow end to teach that we travel a short path first, then 
a long path - which is the way evil people try and take shortcuts and wind up returning to this 
earth in many reincarnations. 

6. The novi Amos (3:6) says, “If the shofar is blown in a city, won’t people tremble?” The city, 
says the Ben Ish Chai, is the body. Its people are the limbs.  

7. Shofar is related to shaper, to improve and beautify. The shofar is mussar, which also lets 
us improve.  

8. The word to blow, takei, also means to make regular. Steady mussar makes us tremble and 
improve.                   

9. Rabi Avahu of Caesarea instituted the tekiah-shevarim-teruah-tekiah. The Ben Ish Chai 
teaches us several mind-opening things from this:  

At first, the joyful tekiah hints at happy times. Then, the wailing shevarim - sounds like 
shivering - and the crying teruah hint at suffering. We don’t blow them in the same breath so 
as not to join them.  

Second, the shofar is like a ring that says, “This, too, shall pass,” since it starts happy, goes to 
sad, and ends happy.  

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

PARSHAS	KI 	SETZEI 	
BEN	SORER	UMOREH	&	HIS	BAD	CHOICE	OF	LANGUAGE	 

	
In	every	Yom	Tov	Shemoneh	Esrai	and	Kiddush	we	add	the	paragraph	of	Atah	Vechartnau	in	which	we	recite ורוממתנו מכל
	We	interpreted.	be	to	begs	phrase	this	Apparently	languages.	the	all	above	us	elevated	have	Hashem	You	that	הלשונות 
already	said	just	prior	to	this	that	"You	chose	us	amongst	all	the	nations"	thereby	making	the	gratitude	of	being	"above	
all	the	languages"	seem	trivial	as	an	after	thought	and	therefore	superfluous?		
	
One	explanation	to	this	phase	is	that	language	is	a	medium	through	which	we	communicate	and	are	given	the	ability	to	
describe	 people,	 objects,	 situations,	 feelings	 etc.	 Yet	 there	 are	 certain	 existences	 that	 cannot	 be	 described	 in	 any	
language	 such	as	Hashem.	We	can	describe	His	attributes	 that	He	manifests	 in	 the	universe	and	also	what	He	 is	not.	
However,	we	cannot	describe	who	and	what	He	is.		So	too,	Am	Yisrael	whose	essence	is	their	neshama	which	is	a	part	of	
Hashem,	is	 likewise	indescribable.	This	 is	the	meaning	that	Hashem	elevated	us	by	raising	us	beyond	any	language	for	
there	are	no	words	that	exist	that	can	describe	the	makeup	of	a	Yid.		
	
We	would	like	to	suggest	a	novel	 interpretation	to	understand	our	special	gratitude	of	raising	us	above	all	the	nations	
through	our	language.	A	businessman	from	Kelm	was	once	asked	how	he	successfully	travels	to	Danzig	and	Leipzig	to	the	
trade	fairs	when	he	is	not	fluent	in	the	German	language.	He	responded	and	said	that	he	learned	the	German	language	
to	 its	 barest	 requirements	 in	 order	 to	 enable	 him	 to	 have	 a	 basic	 conversation	 with	 other	 German	 businessmen.	 For	
instance,	he	did	not	study	at	all	the	German	grammar.	After	all	he	is	not	a	German	and	he	doesn't	reside	in	that	country	
but	 rather	 in	Lithuania.	He	only	needs	 to	know	the	barest	necessities	of	 the	dialect	 in	order	 to	successfully	make	 the	
sales	and	purchases.	More	than	that	would	take	him	away	from	his	essential	life	and	language.	
	
The	 term	 language	goes	beyond	 the	 simplistic	understanding	of	 verbal	 communications.	There	 is	an	entire	 science	of	
Body	Language	how	one	communicates	through	gestures,	expressions,	and	physical	movements	even	without	saying	a	
single	 word.	 	 A	 slumped	posture	can	 demonstrate	 a	 lack	 of	 confidence	 or	 boredom.	 Averted	 eye	 contact	 can	 be	 an	
indicator	 that	 a	 person	 is	 uncomfortable,	 self-conscious,	 or	 even	 lying.	 Crossed	 arms	 can	 signal	 defensiveness	 or	
disagreement.		
	
Similarly,	following	a	lifestyle	is	also	a	language	and	an	expression	of	one's	outlook	in	life,	and	how	he	is	feeling.	Olam	
Hazeh	 and	Olam	Habah	 also	possess	a	 language	of	 their	own.	The	 language	of	 this	world	Olam	Hazeh	 is	 the	drive	 to	
derive	the	maximum	physical	and	sensuous	pleasure	from	everything	you	can.	Cross	all	boundaries	if	need	be	and	break	
all	rules	regulations	and	traditions.	In	contrast,	the	language	of	Olam	Habah	is	no	drinking	no	eating	only	taking	pleasure	
from	the	rays	of	the	Shechinah.	Just	as	our	Kelmer	Yid	had	to	learn	the	German	language	in	order	to	make	a	living,	so	too	
we	have	to	learn	the	language	of	this	world	in	order	to	exist,	make	a	livelihood	and	support	our	family.	However,	since	
our	 essence	 is	 neshamah,	 our	 final	 destination	 is	 a	 different	 place	 altogether	 than	 the	 one	 we	 find	 ourselves	 in.	
Therefore	we	need	not	to	waste	time	on	learning	German	grammer	and	waste	precious	time	in	the	pursuit	of	the	very	
costly	glittering	stuff	and	fluff	of	this	world.	Getting	too	involved	in	a	foreign	country	will	all	its	nuances	will	distract	us	
from	and	cause	us	to	neglect	our	true	home	and	family.	Parnassah	which	is	meant	to	serve	only	as	a	means,	tends	to		
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 "כי קל מלך רופא נאמן ורחמן אתה"
“For You are G-d, King, the faithful and compassionate 

healer” 
“He needs surgery for the fracture”, declared the doctor decisively 
and referred us to the hospital. My wife was upset that our little boy 
had to undergo surgery and requested to hire the services of a 
private specialist to perform the surgery. However, our tight 
financial situation did not make it possible to hire a private doctor. 
Despite this, we said Tehillim and requested of the Doctor of all 
flesh, that He be concerned for us and send us a good messenger 
with good angels to accompany the boy in the surgery. 
The day of the surgery arrived. We arrived early for the appointment 
and we waited trembling, in the waiting area for the 
anesthesiologist. They gathered a group of children and my little boy 
among them, and they wanted to prepare them for surgery. I did 
not understand why they took a group of children and not one at a 
time and I resented this, why did they take a group and not each 
child by himself? They explained to us that since a special team of 
psychologists and anesthesiologists was needed for the children, 
they make sure that the whole team is present at the same time and 
everything goes smoothly when the team is coordinated. As an aside 
I was informed that the top pediatric surgeon was famous. When 
they said his name, my wife began to shake. I asked her what 
happened? She told me that this surgeon was the one she wanted to 
hire to perform the surgery on our son. It was explained that since 
several parents hired his services, he added two children to his 
schedule. With special hashgacha, our son was scheduled with this 
expert surgeon. Baruch Hashem, the surgery was successful, and we 
were joyful!!! 
A similar thing happened to us when my wife had to go through a 
medical procedure that became complicated in the middle and then 
too, we did not have the means to hire a private doctor. Just as the 
matter became complicated, a specialist came in and took over the 
situation and Baruch Hashem, everything went well. The next day 
when the team of doctors came in to check on her, they treated her 
with respect and personal care. We did not understand what was 
going on until one of the staff explained to me that we had hired the 
most prestigious doctor in the hospital, and we were treated 
accordingly. It was only then that we understood that Hashem had 
sent this doctor who was hired by others. He happened to walk in at 
the right moment, and he took over the treatment for the better. 
Baruch Hashem, his signature came across as the attending 
physician. 

.ב.ה.נ    

478.380 

Ki Seitzei 
5779 

)כג:יא( איש אשר לא יהיה  
A man who will not be (23:11)  

We are now in the middle of Elul. Everyone is involved in how to 
return in Teshuva, and looking how to add merits, more Tefillos 
and good deeds. The closer the Yom HaDin gets, we add more 
and more Tefillos with the hope that our Tefillos will be accepted 
favorably before the Master of All. However, there is one thing 
that we must know, an that is, in order for the Tefillos to be 
accepted the mouth must be pure, pure from prohibited speech, 
lashon hara [wanton speech], nonsense, and frivolity, and any 
speech that we should not speak. It is not appropriate that the 
mouth that speaks forbidden speech Rachmana litzlan, should 
speak words of songs and praises before the Creator, and plead 
for a good year and his prayers should be accepted… 
The Chofetz Chaim wrote similarly in his sefer ‘Shemiras 
HaLashon’: One’s Tefillos are also not accepted Above because of 
this as it states in the Zohar HaKadosh on Parashas Metzora: 
Whoever speaks lashon hara, his Tefillos do not rise up before 
HaKadosh Baruch Hu because there is an unclean spirit [ruach 
tumaah] hovering over it, but when he does Teshuva and he 
accepts upon himself to repent, the posuk applies to him (Vayikra 
 on the day of his purification‘ – 'ביום טהרתו והובא אל הכהן' (14:2
he shall be brought to the Kohen’. The Chofetz Chaim concludes: 
With this we can understand that which is written in the Torah 
(Vayikra 13:45) 'וטמא טמא יקרא' – ‘he is to call out “Impure! 
Impure!” and our Rabbis explain that he has to inform the public 
of his distress and the public will ask for mercy for him. This is 
because his Tefillos are not accepted Above, therefore the Torah 
reveals to us this bit of advice directed at this sufferer. 
It is not for nothing that we read this parsha during Elul when we 
are all increasing our Tefillos. This comes to demonstrate for us 
about keeping purity of the tongue which is very important all 
year but especially with the approach of the Yomim Nora’im. 
How is it possible to approach these days and to daven all the 
Tefillos and all the requests with an unclean mouth? As we see 
from the words of the Zohar, when a person decides to do 
Teshuva and change his ways, he is already called a ‘Baal 
Teshuva’, and he is ‘on the day of his purification’. It should be 
His will that we all merit to daven with a pure mouth and all our 
Tefillos should be accepted and our requests to be written and 
sealed for good, and that we have a good, sweet year. 

- Tiv HaTorah – Ki Seitzei 
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But if you are one with your soul and you do not want to erect 
screens between you and your Creator, then you must be cautious 
with things that are permissible though their intent is not for the sake 
of Heaven.    
This is what Rashi means when he says, ‘But if he will marry her, his 
end will be to hate her, and his end will be to father from her a 
wayward and rebellious son’. True, it is permissible to marry a gentile 
woman in time of war, but you should know that your intent is not 
for Heaven, and any deed that is not done for the sake of Heaven, 
results in a partition being set up between the person and his 
Creator. These barriers are set up in the mind of the person who 
wants to attain               G-dliness, these screens block him. 
Additionally, it is incumbent on him to know that sometimes, a 
person will innocently stumble with real prohibitions like a ‘wayward 
and rebellious son’ who innocently goes about doing prohibited 
things. The yetzer veers him away from that which is permitted to 
that which is prohibited chas v’shalom. Therefore, it is incumbent on 
one who fears for his soul to erect barriers and separate himself even 
from that which is permissible, then he will be complete with his 
Creator in his portion and inheritance. 
It is also possible to explain the intent of juxtaposing these passages 
to teach that even if the Torah did not explicitly designate these 
things as being prohibited, and he finds it difficult to withstand them, 
with time they will demonstrate their true value. The truth of the 
matter is that they are not real. Therefore, before the person is given 
the chance for his soul to fly free to enjoy the pleasures of the world, 
the Torah comes to remove the prohibition and comfort him. It 
informs him that his soul does not really believe that there is 
substance to these pleasures. He should not think that if he chases 
after them, he will find life. In the end it will be demonstrated that 
the yetzer falsely misled him. Not only is there no pleasure, but the 
truth of the matter is that he has no desire for these things at all. 
Then, it would be better if he not put himself in this position to begin 
with, and then he will not diminish his portion of good. 
If the one who is being challenged restrains himself from his desire, 
he will increase his distress for that which he craves. To this, it would 
be fitting to separate himself and to reveal to him that which 
Tzaddikim said on the Gemara (Beitzah 16a) ‘All the sustenance of a 
person is established from Rosh Hashanah to Yom Kippur’, the intent 
is not just for mundane, physical sustenance, but even his spiritual 
sustenance. Everything is considered sustenance and the pleasure 
derived from it extends throughout the year. The more the person 
chases after mundane pleasures, he decreases the spiritual 
pleasures. The more the person restrains himself from the mundane 
pleasures his spiritual pleasure is increased. Just as the trait of 
satisfaction is set for him, so too is the trait of distress set for him 
Rachmana litzlan. When a person chases after mundane pleasure, 
the designated amount of distress affects his body and soul 
Rachmana litzlan. But, if he restrains himself from mundane 
pleasure, he also holds back the distress that was designated for him. 
We find that according to this, if a person restrains himself from 
deriving mundane pleasure, he decreases the distress designated for 
him, and he increases the true pleasure. But if he chases after the 
mundane pleasures, he receives the corresponding amount of 
distress in place of the true satisfaction. 
Hashem Yisbarach should help us that we be able to withstand the 
difficult battle with the yetzer, and we should merit everything good 
in both the physical and spiritual and we should have a kesivah 
v’chasimah tova.    

 

לעת נסיוןחיזוק   
Encouragement for a challenging time 

יא()כא:וראית בשביה אשת יפת תאר וחשקת בה ולקחת לך לאשה:    
And you will see among its captivity a woman who is beautiful of 
form, and you will desire her, you will take her to yourself for a 
wife. (21:11) 
Rashi explains: The Torah spoke only against the yetzer hara, for if 
HaKadosh Baruch Hu would not make her permissible, he would 
marry her in a forbidden manner. But if he will marry her, his end 
will be to hate her, for it says after ''כי תהיין לאיש וגו' – ‘if a man 
will have…’ (21:15). And his end will be to father from her a 
‘wayward and rebellious son’ (21:18). This is why these passages 
were juxtaposed. 
Rashi’s words come to urge and encourage the person both in 
matters that one is obligated to do by the letter of the law, and 
those things that are above the letter of the law. Rashi first begins 
his words with encouragement in matters that a person is 
obligated to do by the letter of the law and he says, ‘The Torah 
spoke only against the yetzer hara, for if HaKadosh Baruch Hu 
would not make her permissible, he would marry her in a 
forbidden manner’. The captive beautiful woman is a gentile 
woman, and at the time we are discussing she is prohibited from 
entering into the congregation. But the Torah knew that 
sometimes the man will not have the fortitude to withstand the 
temptation of sin. This applies to every commandment that the 
person is warned about that he can withstand. This awareness has 
to be an encouragement for the person when faced with a 
challenge of something prohibited. Sometimes the yetzer hara will 
be very strong and it will seem to the one being challenged that he 
will not be able to withstand its onslaught. This can be enough to 
break the person’s spirit and the result will be that he will stumble 
in sin. Then, he must remember the reading of the Torah that is 
before us and tells him, ‘I promise you that you can do it!’ It 
continues to encourage him and tells him that this challenge is 
only an illusion. True, now when faced with a difficult challenge it 
seems like an immovable mountain, but you should know that you 
are a ‘mighty warrior’ and you can surely do it, for if not, 
HaKadosh Baruch Hu would not have sent this great challenge to 
you. Hashem does not want His creations to stumble, therefore, 
He imbues a spirit within you that can overcome the difficult 
challenges. Therefore, do not be taken in by something that seems 
to be insurmountable, this should be a sign for you that if 
something is designated as a prohibition, then you can surely keep 
it as such. 
After this Rashi goes on to speak about things that are not 
explicitly prohibited, but it is appropriate that the person separate 
himself from them, for one who chases after them is not doing it 
for the sake of Heaven. With these words the yetzer has found 
support from the Torah that it is permissible to chase after them 
since the Torah did not prohibit them. This is because the Torah 
understood the mindset of the person and knew that he would 
not be able to withstand it. If so, then the yetzer says to the 
person, ‘Why are you being so smart, and you set up barriers 
against something that the Torah did not prohibit to you because 
you can’t stand up to it anyway?’ To this, one who truly wants to 
cling to the life of the living will respond that he is not interested 
in heteirim [permissibilities] like these. True, the Torah knows that 
not all people are alike and there are some who are weak, and we 
cannot ask them to hold back from things for the sake of sanctity.  
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“If a man will have a wayward and rebellious son”

The Incredible Lesson to Be Learned from the Passage of the  
“Ben Sorer U’Moreh” even though It Never Happened

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Ki Seitzei 5779
Translation by Dr. Baruch Fox

“tarteimar” (approximately 8 oz. in a single mouthful) of 
meat and drinks half a “log” (between 12-21 oz. in a single 
draught) of wine, as it says: “A glutton and a guzzler,” and it 
says (Mishlei 23, 20): “Do not be among the guzzlers of wine, 
among those who devour meat for themselves.”  A “ben 
sorer u’moreh” is killed, because of his end.  The Torah 
foresaw the culmination of his way of thinking.  In the end, 
he will exhaust his father’s money and seek to maintain his 
habit, and not find adequate means.  He will then stand at 
the crossroads and rob people.  The Torah says, “Let him 
die as an innocent person and not die as a guilty person.”  

Thus, we learn a tremendous chiddush regarding the laws 
of the “ben sorer u’moreh” that we do not find anywhere else 
in the Torah.  We are instructed to kill a person who is still 
innocent.  To quote the words of the Mishnah (Sanhedrin 71b): 
חייב.« ימות  ואל  זכאי  ימות  סופו,  שם  על  נידון  ומורה  סורר   The “ben  »בן 
sorer u’moreh” is judged based on his ultimate end.  For, we 
say: Let him die innocent, and let him not die guilty.  Thus, 
our blessed sages attest to the fact that he is still innocent; 
notwithstanding, he is still put to death.  For, it is clear to the 
Torah that he will ultimately rob people, kill them and deserve 
the death penalty.  

His Father and Mother Must Be  
Similar in Voice Appearance and Height

Apparently, it is precisely for this reason that Chazal teach 
us that, in reality, it is impossible to ever convict a son of being 
wayward and rebellious, because the conditions required are 
so stringent and excessive.  As a result, two esteemed Tannaim 
concluded that a “ben sorer u’moreh” never was and never will 

Once again, we wish to draw a connection between the 
weekly parsha and the month of Elul—the month during which 
we prepare for the Day of Judgment by performing teshuvah.  We 
will focus on the difficult passage of the “ben sorer u’moreh”—
the wayward and rebellious son—because it contains a valuable 
lesson relevant to each and every Jew.  It touches upon the 
tremendous responsibility every Jewish parent has to teach and 
raise his children in the ways of Torah and mitzvos.  Here are 
the pertinent pesukim (Devarim 21, 18): 

"כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אותו 

ולא ישמע אליהם. ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו. 

ואמרו אל זקני עירו בננו זה סורר ומורה איננו שומע בקולנו זולל וסובא. ורגמוהו 

כל אנשי עירו באבנים ומת ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו".

If a man has a wayward and rebellious son, who does not 
heed the voice of his father and the voice of his mother, and 
they discipline him, but he does not listen to them; then his 
father and mother shall grasp him and take him out to the 
elders of his city and the gate of his place.  They shall say 
to the elders of his city, “This son of ours is wayward and 
rebellious; he does not heed our voice; he is a glutton and 
a guzzler.”  All the men of his city shall pelt him with stones 
and he shall die; and you shall destroy the evil from your 
midst; and all Yisrael shall hear, and they shall fear.  

Let us introduce Rashi’s comment which is based on 
the Mishnah and the associated discussion in the Gemara 
(Sanhedrin 70-72): 

They warn him before a court of three judges, and if he 
still transgresses, they flog him.  A “ben sorer u’moreh” 
is not liable to punishment until he steals and eats a 
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be; and the reason that this passage is included in the Torah is 
merely for the sake of being studied and being rewarded.  Here 
is the pertinent passage in the Gemara (ibid. 71a): 

"רבי יהודה אומר, אם לא היתה אמו שוה לאביו בקול ובמראה ובקומה, אינו 

ומורה. מאי טעמא, דאמר קרא איננו שומע בקולנו, מדקול בעינן  נעשה בן סורר 

שווין, מראה וקומה נמי בעינן שווין".

Rabbi Yehudah says: If his mother was not similar to 
his father in voice, in appearance or in height, he cannot 
become a “ben sorer u’moreh.”  What is the reason?  
Because the Torah says, “He does not heed our voice.”  And 
from the fact that we require their voices to be similar, it 
stands to reason that their appearance and height must 
also be similar.  In other words, even if the son is a glutton 
and a guzzler and does not heed his parents, nevertheless the 
verdict of “ben sorer u’moreh” demands that his parents be 
similar in voice, appearance and height.  Seeing as this is very 
unlikely, our sages concluded: 

"כמאן אזלא הא דתניא בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב דרוש 

וקבל שכר, כמאן, כרבי יהודה. איבעית אימא רבי שמעון היא, דתניא אמר רבי שמעון, 

וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי, אביו ואמו מוציאין אותו 

לסקלו, אלא לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב דרוש וקבל שכר".

Whose opinion does the Baraisa reflect when it states: 
There never was a “ben sorer u’moreh,” nor will there ever 
be one in the future.  And why was it written in the Torah?  
So that you will expound the passage and be rewarded.  
Whose viewpoint does this reflect?  The Gemara suggests 
two possibilities: It accords with the view of Rabbi Yehudah; 
or, if you prefer, say that it accords with the view of Rabbi 
Shimon.  As it was taught in a Baraisa, Rabbi Shimon 
said: Now, is it just because he ate a “tarteimar” of meat 
and drank half a “log” of Italian wine that his father and 
mother take him out to be stoned?  Rather, there never was 
one, and there never will be one in the future.  Why then 
was the law written?  Because the Almighty said, “Expound it 
and be rewarded.”  

Now, seeing as HKB”H introduced these four pesukim in 
the Torah—even though a “ben sorer u’moreh” never was and 
never will be—so that we would be rewarded for studying this 
law, it is with the utmost pleasure and delight that together 
we will fulfill His wish: "שכר וקבל   We will explore and  ."דרוש 
immerse ourselves in the illuminating Torah of our sacred 
Rabbis.  We will learn various lessons that they deduce from 

this enigmatic passage pertaining to the service of Hashem and 
the education of children.  

We Must Teach Our Children 
 How to Serve Hashem through Eating

We will begin our journey with a fascinating chiddush.  The 
law of “ben sorer u’moreh” only applies from the day a boy 
becomes a bar-mitzvah until three months have elapsed.  Let us 
refer to the Mishnah (ibid. 68b): מאימתי נעשה בן סורר ומורה משיביא" 

  ?”when can a boy become a “ben sorer u’moreh—שתי שערות"
From the time that he produces two hairs (after reaching the 
age of thirteen).  At that time, he becomes obligated to abide 
by all of the mitzvos.  Prior to achieving that milestone, he is 
considered a minor and is not obligated to perform the mitzvos.  
Regarding this point, the Gemara states (ibid. 69a): רבי  "אמר 

 Rabbi—כרוספדאי כל ימיו של בן סורר ומורה אינו אלא שלשה חדשים בלבד"
Kruspedai said: The entire period of time during which a 
boy can become a “ben sorer u’moreh” is only three months.  
The Gemara arrives at this conclusion based on the fact that until 
three months after becoming a bar-mitzvah, he is still called a 
son; subsequently, he has the capacity to be called a father.  

We find a wonderful explanation apropos this subject in 
the Chinuch (248).  He explains that when a boy first becomes 
obligated to perform all the mitzvos, he is overwhelmed with a 
youthful exuberance.  Hence, HKB”H warns him to be especially 
careful not to overindulge in matters of eating and drinking.  
For, they are liable to topple a person from a spiritual peak to a 
spiritual nadir: 

At the root of the mitzvah lies the reason that most 
human sins are due to overindulgence in food and drink, 
as it is written (Devarim 32, 15): “Yeshurun grew fat and 
kicked.” Also (ibid.): “You grew fat, you grew thick, you 
became gross, and he forsook the G-d who made him” . . . 
Therefore, our complete, perfect Torah would restrain 
us, for our own good, from increasing our food and drink 
inordinately, lest the physical matter prevail significantly 
over the spirit, until it sickens it and destroys it completely.  
Therefore, to remove the matter to the maximum, we were 
warned in this regard with a severe punishment—the 
punishment of death.  This is how I perceive the matter.  

Thus, a person is warned about this when the exuberance 
of his youth begins in force, at the onset of his entry into the 
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obligation of safeguarding his soul—this refers to the first 
three months from when he begins to produce two hairs . . 
. And from that time, he should learn a moral lesson for his 
entire life.  For, seeing as the matter of food is a constant in 
a person’s life, since he cannot exist without it, the Torah 
would not punish him for this shortcoming all of the time.  
Rather, it chastised him once (early) to benefit him for all 
(future) times.  

Upon further reflection, we see the extent and consequences 
of eating and drinking.  After all, the first mitzvah issued to 
Adam and Chava was related to eating, as it is written (Bereishis 
—"ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות" :(17 ,2
but from the Eitz HaDa’as Tov VaRa you must not eat 
thereof; for on the day you eat of it, you shall surely die.  As 
we know, they could not withstand the persuasive argument of 
the nachash (ibid. 3, 6): ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא" 

—לעינים ונחמד העץ להשכיל, ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל"
and the woman saw that the tree was good for eating and 
that it was a delight to the eyes, and that the tree was 
desirable for comprehension, and she took of its fruit and 
ate; and she gave also to her husband with her and he ate.  
As a consequence, they and all of creation were condemned 
to die.  Thus, we see the severity of eating voraciously or 
inappropriately and pursuing our appetites.  

This then is the vital lesson to be learned from the law of “ben 
sorer u’moreh.”  We must educate our children that they are 
capable of and are even obligated to eat and drink properly with 
restraint.  This will enable them to serve Hashem.  Furthermore, 
we must educate them not to overindulge neither in quantity 
nor quality.  After all, the Torah foresaw the ultimate mindset 
and outcome of a gluttonous, guzzling “ben sorer u’moreh.”  He 
is destined to decline spiritually and ultimately transgress all 
the aveiros in the Torah, as per the depiction: “Yeshurun grew 
fat and kicked.”

The Maharal’s Incredible Insight regarding the 
Parents’ Similar Qualities

Let us continue to fulfill Hashem’s wish that we “expound and 
receive reward.”  Next, we will examine the words of the Maharal 
of Prague in Chiddushei Aggados (Sanhedrin 71a).  He addresses 
Rabbi Yehudah’s statement cited above: If his mother was not 
similar to his father in voice, in appearance or in height, he 
cannot become a “ben sorer u’moreh.”  At first glance, this is 

an extremely bewildering statement.  Seeing as it is improbable 
for these criteria to be met, what is the point of this elucidation?  
Apparently, HKB”H intended to teach us a vital lesson concerning 
parenting.  Here is what the Maharal writes: 

מן  סר  שהוא  ומורה,  סורר  מצות  בתורה  השי"ת  שנתן  מה  זה  דבר  "פירוש, 

הדרך הישר, וצריך שלא יהיה הסיבה לזה אביו ואמו ]כלומר שלא הם יגרמו לכך[, 

וכאשר אין אביו ואמו שווים בקול, אם כן אין זיווג שלהם זווג שוה גמור, כי הזווג 

השוה צריכים שיהיו דומים ושווים.

ולכך צריכים שיהיו הם שווים בקול ובמראה ובקומה, כי הקומה נראה שהם 

שווים בגוף שהקומה לגוף, והקול שממנו הדיבור שעל ידו האדם נפש חיה, והמראה 

השוה,  הדרך  מן  סר  הבן  אם  שוה,  זווג  הזווג  אין  כאשר  כן  ואם  האדם.  צלם  הוא 

הסיבה לזה אביו ואמו של הנולד אשר הזווג אינו שוה, ודבר זה מביא שיהיה בן 

סורר ומורה, לכך אינו נידון בבן סורר ומורה".

Let us explain what the Maharal writes in a way that is 
relevant to each and every one of us.  In truth, it is unlikely 
that the father and mother will actually be similar to each 
other in voice, appearance and height.  After all, a father’s voice 
and appearance are masculine; whereas a mother’s voice and 
appearance are feminine.  Yet, when they are educating their 
sons and daughters, it is imperative that they function as one 
and present a united front—as if they are remarkably alike in 
all aspects.  

Let us elaborate.  If the children want to know if a particular 
deed is proper and worthwhile or not, it is important that a 
consensus opinion is voiced by both parents.  It is not good if one 
parent says that it is absolutely prohibited, and the other parent 
joins in unconvincingly, giving the children the impression that 
it doesn’t really matter to them.  Similarly, when the children 
do something wrong, and they see from their parents’ facial 
expressions that one is displeased while the other is actually 
pleased.  Also, when it comes to their parents’ attitude towards 
education in the home, the children sense whether both parents 
are truly interested and committed to raising their children or 
whether they are more interested and utterly committed to 
earning money.  

This is the point Rabbi Yehudah is emphasizing: If his 
mother was not similar to his father in voice, in appearance 
or in height, he cannot become a “ben sorer u’moreh.”  If 
the child hears two dissimilar voices or sees two different 
reactions—such as delight and anger—to a particular act, and 
senses two different attitudes regarding the parents’ concern to 
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teach their children right from wrong, then the parents are to 
blame if the child grows up to be wayward and rebellious.  The 
child is not to blame.  

This provides us with a very nice interpretation of the 
following passuk (ibid. 2, 24): על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק" 

 therefore, a man shall leave his father—באשתו והיו לבשר אחד"
and his mother and cling to his wife, and they shall become 
one flesh.  Rashi comments: The child is formed through 
the two of them, and there their flesh becomes one.  This 
raises an obvious question.  A man is obligated in the mitzvah 
of “kibud av v’eim” even after he gets married; so, in what way 
is the Torah instructing him to abandon his parents?  

We can provide an answer based on our current discussion: 
“Therefore, a man shall leave his father and his mother”—
in other words, he should abandon the character traits that he 
acquired from his parents and became accustomed to prior 
to getting married.  However, after getting married, he should 
“cling to his wife”—he should commit to adapting his midos 
to her midos.  Why?  Because eventually “their flesh becomes 
one”—they will produce children of their flesh, who will require 
parents who function as one to educate them.  As explained, 
they will need to be similar in voice, appearance and height.  In 
that manner, HKB”H will help them succeed in educating their 
children in the ways of the Torah and reverence.  

Elucidate and Get Rewarded  
Even in the Heavenly Realm

We can now add a delightful tidbit concerning Chazal’s 
statement: “A ‘ben sorer u’moreh’ never was and never will 
be.  So, why was it written (in the Torah)?  So that you would 
elucidate and be rewarded.”  We will begin by quoting the 
wisest of men (Koheles 9, 10): ,כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה" 

 whatever—כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הולך שמה"
you are able to do with your might, do it.  For there is 
neither doing nor reckoning nor knowledge nor wisdom 
in the grave where you are going.  According to Rashi, he is 
cautioning us to fulfill the mitzvos while we are still alive and 
still can.  For, once the soul has left the body, it is impossible to 
perform any mitzvos.

Yet, our sacred sefarim assert that if a man educates his 
children and his grandchildren to serve Hashem, he continues 
to be rewarded for their mitzvos even after he has passed away, 

as if he is still alive.  To make this point, the Gemara uses David 
as an example (B.B. 116a): וביואב שכיבה  בו  נאמרה  בדוד  מה   "מפני 

 נאמרה בו מיתה, דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבה, יואב שלא הניח בן כמותו

מיתה" בו   why regarding David does the text employ—נאמרה 
the term ״שכיבה״ (“reposing”), whereas regarding Yoav the 
text employs the term ״מיתה״ (“dying”)?  Regarding David, 
who left behind a son like himself, the term “reposing” is 
used; however, regarding Yoav, who did not leave behind a 
son like himself, the term “dying” is used.  In other words, 
since David left behind a son whom he had educated to follow 
in his footsteps, it was as if he was still alive and continuing to 
be rewarded for the performance of mitzvos.  

In this manner, the Chasam Sofer (Beha’aloscha) interprets 
the words of the navi (Zechariah 3, 7): ונתתי לך מהלכים בין העומדים" 

 I will grant you “mehalchim” (those who can walk)—האלה"
among these “omdim” (those who stand in place).  So long 
as a Jew is alive and able to perform mitzvos and good deeds, 
he is considered a "הולך"—he can advance from one level to the 
next.  However, after a person passes away, he is considered an 
 it is as if he is standing in place, because he can no longer ;"עומד"
improve his status by performing mitzvos and good deeds; he 
can no longer “walk,” so to speak.  

If, however, he leaves behind children who follow the path of 
Torah and “yirah,” he is still considered a "הולך", even in the world 
above.  This is the thrust of the statement (Sanhedrin 104a): 
 a son can earn merit for a father.  This then—"ברא מזכי אבא"
is the interpretation of the passuk: העומדים בין  מהלכים  לך   "ונתתי 

 Even in the world of the neshamos, where the departed  .האלה"
after death have the status of “omdim,” you will still maintain 
the status of “mehalchim,” due to the continued observance of 
Torah and mitzvos in Olam HaZeh by your offspring.  Here are 
his sacred words: 

"ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. כי הצדיק אחרי מותו אינו מהלך כי 

אשר  המצוות  כל  כן  אם  הרבה,  תלמידים  בשהעמיד  אמנם  מהמצוות,  חפשי  הוא 

יעשו הם הוה ליה כאלו הוא עשאם, והרי הוא עולה והולך ממדרגה למדרגה גם 

שהוא  האלה,  העומדים  בין  כשתהיה  אפילו  מהלכים,  לך  ונתתי  וזהו  מותו,  אחרי 

לאחר מיתה".

A tzaddik after his death is no longer a “mehalech,” 
because he is free of the mitzvos.  Yet, if he had many 
students, all the mitzvos that they will perform, it will be 
as if he had performed them.  As a result, he ascends and 
advances from level to level even after his death.  This is the 
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meaning of the passuk: “I will grant you ‘mehalchim.’”  You 
will maintain that status even when you are among these 
“omdim”—in other words, after death.  

Now, we can apply this notion to Chazal’s statement: “A ‘ben 
sorer u’moreh’ never was and never will be.  So, why was 
it written?  So that you would elucidate and be rewarded.”  
They intended to teach us that the reason HKB”H instructed 
that the law of “ben sorer u’moreh” be written in the Torah was 
so that every Jew would “elucidate” it and learn a vital lesson: 
It is imperative that parents educate their parents uniformly, as 
a united front—similar in voice, appearance and height.  As a 
result, “they will be rewarded” even in the world above after 
they have passed away.  

An Incredible Lesson from the Kli Yakar

We will now explore a valuable and illuminating insight 
from the Kli Yakar.  He explains the important lesson that we are 
supposed to learn from the law of “ben sorer u’moreh.”  With 
this law, HKB”H is teaching us not to rely on the fact that we are 
considered G-d’s children and assume that as such HKB”H will 
treat us leniently and tolerate our errant behavior if we behave 
improperly, chas v’shalom.  On the contrary, we should know 
beyond a shadow of a doubt that if we do not make amends 
through sincere, total teshuvah, HKB”H is liable, chas v’shalom, 
to judge as a “ben sorer u’moreh.”  Here are is sacred words: 

חי,  לאל  בנים  שנקראו  ישראל  לכל  נפלא  מוסר  יש  הפרשה  של  "מפשוטה 

ויש לחוש שיסמכו על זה ויאמרו, מאחר שאנחנו בניו, אם כן ודאי אם יהיו בנים 

סוררים, לא יביט און ביעקב, וירחם עליהם כרחם אב על בנים, ויוותר להם כדרך 

לומר  רצונו  מומם,  בניו  משה  אמר  וכן  וותרן.  הקב"ה  ויאמרו  לבנו,  מוותר  שהאב 

מה שקראם בניו זהו מומם, כי סמכו על זה ועשו עבירות חבילות חבילות, ובטחו 

באביהם שלא ימסרם ביד מדת הדין.

על כן כתבה התורה שהדין דין אמת, שאפילו האב חייב להביא את בנו לבית 

דין ולמוסרו למיתה, ועל ידי זה ישמעו פרשה זו כל ישראל ויראו את ה', ולא יסמכו 

על מה שקראם בנים, כי גם בבית דין שלמטה חייב האב למסור את בנו לבית דין, 

וכן הדין גם בבית דין שלמעלה".

This passage provides a wonderful lesson for all of 
Yisrael—the children of G-d.  There is a concern that they 
might rely on this fact, thinking that if they are wayward, 
Hashem will surely overlook their iniquities like a merciful 
father—that He will indulge them and show them leniency.  
Thus, when Moshe says (Devarim 32, 5): “The blemish is 
His children’s,” he is insinuating that the fact that HKB”H 

called Yisrael his children is their blemish.  For, they relied 
on this special status and committed countless aveiros, 
trusting that their Father would not subject them to the 
dictates of divine judgment—“din.”

Therefore, the Torah teaches that “din” must be true 
(objective and impartial).  Even a father is obligated to bring 
his son to Beis Din if he deserves the death penalty.  So, by 
hearing this passage, all Jews will fear Hashem and will not 
rely on the fact that they are called children.  Just as a father 
must deliver his son to Beis Din down below on earth, the 
same holds true in the Beis Din above.  

Let us embellish this thought.  The law of the “ben sorer 
u’moreh” appears in parshas Ki Seitzei, which is always read 
in the month of Elul—the month of teshuvah.  Thus, it is 
reminding us that we cannot exempt ourselves from the “din” 
of Rosh HaShanah by relying on the fact that we are considered 
G-d’s children and He will act like a merciful father.  There is no 
substitute for sincere teshuvah; it is the only way to correct all 
that we have corrupted during the past year.  

This explains very nicely the concluding words of the 
passage: "ויראו ישמעו  ישראל   and all Yisrael shall hear—"וכל 
and they shall fear.  The Tur writes (O.C. 581): Our sages 
of blessed memory instituted the blowing of the shofar 
annually on Rosh Chodesh Elul and throughout the month.  
This serves as a warning for Yisrael to perform teshuvah, 
as it states (Amos 3, 6): “Is the shofar ever sounded in a city 
and the people do not tremble?”  It also serves to confuse 
the Satan.  

This then is the message conveyed by the passuk.  After 
teaching us that we are required to perform teshuvah, even 
though we are G-d’s children, the passage concludes: “And all 
Yisrael shall hear and they shall fear.”  This alludes to hearing 
the sound of the shofar in the month of Elul, an instrument that 
causes us to tremble and instills in us the fear of Hashem—
“yirah.”  This motivates us to perform teshuvah, so that HKB”H 
will not treat us, chas v’shalom, like a father who is compelled 
to bring his wayward and rebellious son to Beis Din.  

The Explanation of Yofiel the Prince of the Torah 
Regarding the Law of “Ben Sorer U’Moreh”

We will continue to shed light on this subject by presenting 
to our royal audience a passage in the Zohar hakadosh (Balak 
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197b).  It depicts a fascinating incident related to the pesukim 
of “ben sorer u’moreh.”  When Moshe was instructed to record 
these pesukim, he understood that the circumstances of this law 
could never exist.  For, what father or mother would bring their 
son to Beis Din to be put to death?  Thus, he understood that the 
entire passage of “ben sorer u’moreh” was simply an allusion 
to Yisrael—G-d’s children.  Seeing as they were destined to 
transgress the mitzvos of the Torah, HKB”H would judge them 
as a “ben sorer u’moreh.”  Hence, he requested permission from 
HKB”H not to include the passage of “ben sorer u’moreh” in the 
Torah.  “At that moment, HKB”H hinted to Yofiel the Prince of 
the Torah” to reveal to Moshe his elucidation of these pesukim, 
which explains and defends Yisrael’s errant behavior: 

“If a man will have”—this refers to HKB”H, Who is called 
a man in the following passuk (Shemos 15, 3): "ה' איש מלחמה"—
Hashem is a man of war; “a son”—refers to Yisrael, who are 
called the children of G-d; “who is wayward and rebellious”—
who disobeyed and rebelled against the ways of Hashem;  “who 
does not heed the voice of his father”—HKB”H; “and the 
voice of his mother”—the holy Shechinah, the mother of the 
congregation of Yisrael; “and they discipline him”—Yisrael are 
rebuked by the neviim; “but he does not listen to them”—they 
continue their wayward, evil conduct.  “Then his father and his 
mother grasp him”—HKB”H and the holy Shechinah; “and take 
him out to the elders of his city and the gate of his place”—
they are brought before the heavenly tribunal for judgment.  

“They shall say to the elders of his city, ‘This son of ours 
is wayward and rebellious; he does not heed our voice; he 
is a glutton and a guzzler”—with this pronouncement, their 
intent is to defend and justify Yisrael’s conduct; since they 
became a “ben sorer u’moreh,” due to life in galus, where they 
were surrounded by and exposed to the nations who pursue 
their gluttonous appetites.  As a consequence, they were also 
drawn to gluttony, which corrupted them, as it is written 
(Bamidbar 25, 2): "לאלהיהן וישתחוו  העם   the people ate—"ויאכל 
and bowed down to their gods.  In a similar vein, it is written 
(Tehillim 106, 35): "מעשיהם וילמדו  בגוים   they mingled—"ויתערבו 
with the goyim and learned their ways.  

Hence, the Torah concludes: “All the men of his city shall 
pelt him with stones and he shall die”—rather than pouring 
out His wrath on Yisrael, HKB”H chose to pour out His wrath on 
Yerushalayim and the Beis HaMikdash.  “All the men of the city” 
refers to the goyim among whom Yisrael dwell in galus.  They 
pelted Yerushalayim with stones implying that they levelled its 
walls, smashed its towers into pieces and destroyed the Beis 
HaMikdash.  As a result of these actions, it was as if Yisrael had 
died; “and you shall destroy the evil from your midst; and 
all Yisrael shall hear and they shall fear.”  Upon hearing this 
elucidation from Yofiel the Prince of the Torah, Moshe Rabeinu 
agreed to write these pesukim in the Torah.

Family Madeb for the 
Refuah Shelimah of Lea bat Virgini 

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



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה, אברהם יהודה בן שרה רבקה, וחיים ישראל בן חיה

he end of Parshas Ki Seitzei contains one of the most difficult 
Mitzvas to understand and to explain. The Torah mandates the 
total destruction of a nation that epitomizes and emanates evil 

in the world. A command of this nature can only come from the Boreh 
Kol HaOlamim whose determination that Amalek is so bad, evil in the 
worst way that their very existence deflects Klal Yisroel and the world 
from the purpose of our creation. Such a determination is beyond the 
scope of any man whose decision of good and evil is totally subjective to 
what he is sensitive to or insensitive to. A little over a hundred years ago 
in America slavery was good and horse thieves were hung. Therefore, 
we are to remove all men, women, children and even livestock and 
properties that may memorialize their existence. 

Such evil needs to be studied and thereby avoided.  The Torah provides 
some insight into the source of this blatant evil. אשר קרך בדרך - One of 
Rashis translations of the word  קרך is that it originates from קור וחום, cold 
and heat. To understand this, let us allow ourselves to visualize the state 
of the world at the time of Yetzias Mitzrayim. Imagine a world that stood 
in awe of Klal Yisroel after defeating and bringing the world-power of 
Mitzrayim to its knees.  No one dared engage us in battle as they were 
paralyzed by fear and terror. This feeling existed until Amalek launched 
their attack. They succeeded in cooling off the worlds newfound honor 
and respect for us. What a foolish thing to do. However, this is the 
nature of evil and its determination to remain unmoved, unaffected 
by even the most inspiring moments. The world had just shuddered, 
lived through and learned from a shattering earthquake and Amalek 
doesnt even feel a tremor. This cold-heartedness has been the fault 
of the Amalekim throughout history. Let us study and examine this, 
beginning with the Zeideh Eisav. 

Eisav comes in from the field and says הלעיטני נא מן האדם האדם הזה -pour 
into me, now some of that very red stuff (Toldos 25:30), even at the 
price of forfeiting the Bechorah-birthright which he's convinced is 
no job for a Jewish boy as it may kill him. Reb Yerucham Levovitz, 
the Mirer Mashgiach (Daas Torah Toldos) points out, that had this 
decision to sell the Bechorah been properly assessed, he should have 
wondered why Yaakov was so motivated to buy it. Even the description 
of his request-the red stuff- without knowing what it was indicates a 
critical lack of seeing things for what they really are. The nations name 
"Edom" also indicates this deficiency, the absence of appreciating the 
essence of ANYTHING. This is comparable to someone walking into 
a car dealership and expressing interest in buying a car. When asked 
by the salesman if he has any specific car in mind, he responds; a red 
one, ignoring its primary makeup and nature. The sole focus on color, 
the most superficial aspect of everything, is indicative of a shallow 
perspective so that the name Edom aptly describes the nature of this 
nation. 

The Pasuk describes Eisavs actions as הבכורה את  עשו   and Eisav ויבז 
denigrated the Bechorah. Gemara (Bava Basra 16b) teaches us that 
Eisav committed five cardinal sins that day; את והרג  מאורסה  נערה  על   בא 

הבכורה את  ושט  המתים  בתחיית  וכפר  בעיקר  וכפר   he had relations with - הנפש 
a betrothed maiden, he murdered someone, he denied the doctrine 
of the Resurrection of the Dead and he belittled the birthright. The 
Rosh Yeshiva Zatzal, Rav Aron Kotler (Mishnas Rav Aron-Vol. 3 pp. 
179-Mammar "How To Teach Torah”) explains that even though the 
denigration of the Bechorah seems to be the least severe of the five sins 
committed, the Torah mentions only this to describe Eisavs nature-a 
Metzius of ויבז-an essence of belittling. 

The Midrash in Esther (7:10) on the Pasuk ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו 
- it seemed contemptible to him (Haman) to lay hands on Mordechai 
alone, refers to Haman as  בזוי בן   a contemptible person the son בזוי 
(i.e. descendent) of a contemptible person-Eisav. He has one hundred 
twenty-seven countries fall to their knees in his honor yet one “Alteh 
Yid” in Shushan doesn’t and he is dismayed at his lack of Kovod. 
Misjudged and unmoved by the enormity of the reverence he had. 

The Parsha that precedes the Mitzva of eradicating Amalek discusses 
the Halachas that pertain to merchants, commanding them to have 
perfect and honest stones on their scales when selling their products. I 
still remember as a young child going to the fruit store with a primitive 
scale that had rocks on one side (presumably of the right weights) 
which some women wanted to measure in their own hand (and always 
checking for the little pinky riding on one side of the scale). The 
juxtaposition of these two Mitzvas can be easily understood, as Rashi 
quotes; if we are untruthful about measures and weights we are to worry 
about provocation by the enemy as the Pasuk (Mishlei 11:1) states מאזני 
 dishonest scales are an abomination to Hashem, followed-'מרמה תועבת ה
by קלון ויבא  זדון   iniquity comes and humiliation comes. This is the-בא 
perfect description of Amalek- מאזני מרמה- dishonesty and corruption, 
their scales for assessment of everything is warped, whether it’s the 
Bechora or Kavod. (Even Eliphaz attempting to kill Yaakov to fulfill 
Kibud Av is a colossal distortion of that Mitzva.)

Rashi at the end Beshalach points out that Hashem swore that as 
long as Amalek exists neither His Throne (כס) nor His Name (י-ה) 
will be complete. This means that the Throne and Name exist but 
are diminished by the presence of Amalek. Even the loftiest entities-
 are demoted and subdued by the “cold” they-דברים העומדים ברומו של עולם
expend. 

Life is a pattern of ups and downs. Successful people, especially people 
looking to serve Hashem, use any inspiration (which can come in 
various ways) to move forward from the down-למשכיל  An .למעלה 
uninspired life-not really impressed by anything because we attribute 
it to coincidence (another Pshat brought in Rashi to translate קרך) or 
apathy squared-is not worth living. A nation who suffers from that 
cold-heartedness and shares it-cooling it off for others, forfeits its right 
to exist. 

May we all hear the inspiration from the Shofar to move towards a year 
with ברכה והצלחה.
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By Rabbi Shmuel Gluck

n this Parsha, we find guidelines that describe how to think of other 
people, particularly those that mistreat us.  It describes our treatment 
towards the nations of Amon, Moav, Edom, and Mitzraim.  Those 4 
nations mistreated Klal Yisroel every chance they had.  Nevertheless, let 

us listen to what the Torah says.
 
We are instructed to distance ourselves from Amon and Moav, not allowing 
them to marry with Klal Yisroel after they convert because they did not 
offer us food when we passed them on our way to Eretz Yisroel.   What is 
interesting is that Klal Yisroel had enough food.  The issue is not that we 
suffered because of a lack of their kindness.  It is because they did not have 
the decency in their DNA to do what was expected of them. The first lesson 
is that people should always do what they are supposed to do regardless of 
circumstance.  For example, compliment a person even if he doesn’t need 
it . We do what we are supposed to independent of the needs of others.
 
Another lesson we learn from the Torah’s perspective of Amon and Moav is 

that they are rejected for trying to curse Klal Yisroel through Bilaam.  It is 
understandable, even if it is wrong, for a nation to try to defend itself.  But 
there is no excuse for bad Middos.  Such people should be kept at a distance 
unless, of course, they can be helped.
 
The Torah tells us, Lo Sesa’ev Edomi Ki Ochicho Hu.  Don’t hate Eisov 
because he is your brother.   As I often tell people, you do not have to like 
your relatives but you have to love them.  Family should be assisted even if 
you never speak to them.
 
Klal Yisroel is instructed not to hate Mitzraim because they were our hosts. 
The message is that many people have been very helpful to us and damaging 
at the same time.  We are instructed to remember both.
 
The general message is that other than with very, very few exceptions, such 
as Amoleik, there is no room for complete rejection. Instead, we have to give 
everyone and everything the proper perspective. 

I
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Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

y second Elul dream requires a short introduction.  While I 
consider Hasgocho Protis books to be important for people to 
read, I believe that they pose a risk for the average reader.  They 

create the illusion that the norm is that any time someone is in a difficult 
situation, Hashem will intervene in a non-natural manner.
 
A person who lost money may believe, expect, and even demand that 
because he just did an act of Chesed, he will find that exact amount of 
money on the street or receive a gift from a stranger.  When that does 
not happen, he may become disillusioned, even angry, 
unaware that those stories describe anomalies and 
not norms.
 
While I do believe that such stories are exceptions, 
they do not have to be.  They can be the norm.  This 
is my second dream, to be able to work on myself to 
achieve a life where my relationship with Hashem is 
such that Hasgocho Protis stories become the norm 
in my personal life.  Having such a relationship with Hashem requires 
more than “Hashem knows that I love Him”.  It requires a lifestyle which, 
while requiring discipline, is easy to master, in varying degrees. 
 
All people can strive to live their lives in a manner in which Hashem will 
constantly guide them and take care of all their needs, a life that they can 
expect that many of their losses will be compensated for by Hashem.  
I added the word “many” because the relationship that I will describe 
requires people to accept that they will not understand everything that 
takes place.  There will be times when they will not, and should not, be 

compensated for what they consider to be a loss.  What they perceive 
to be a loss may not be a loss at all, when considered in the long-term.
 
So, here is my second dream.  We are all familiar with Teva, physical laws 
that govern how the world runs.  Gravity, rain, fire, illness, flat tires, 
spoiled food, etc.  Teva is something people have trained themselves to 
try and “work around” when they can and to accept when they can not.
 
What many people are unaware of is that there are several categories 

of Teva and they are bound by a set of rules.  These 
rules determine which category of Teva dominates 
the others.  The Teva discussed above, that of the 
physical world, is but one example.  In addition, there 
is also the Teva that Hashem protects Eretz Yisroel 
and Tzaddikim.  We have all seen Tzaddikim protected 
in large and small ways that seem to defy the known 
Teva.  There is a third category of Teva, the one that 
overrides the one we are accustomed to working 

around.
 
Our belief that people have to work around Teva, as opposed to the 
other way around, is a mistaken one.  When Hashem created the world, 
the intended norm was that Teva be subservient to people.  What we 
interpret as a Nes occurring by Tzadikim is, in actuality, “real” Teva.  The 
average person has only seen glimpses of it (e.g. finding a parking spot 
in Manhattan when it was most important to him).  Not experiencing it 
on a constant basis, most people believe what I am describing to be a 
myth, or reserved for the previous generations.  It is not a myth and it 
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is only partially true that what I am striving for is exclusive to previous 
generations.
 
While the stories of Hashem’s interventions on behalf of Eretz Yisroel 
and Tzaddikim are referred to as Nissim, in this conversation we will 
refer to them for what they really are, Teva.  However, it is not the Teva 
that we are accustomed to.  It is Teva Rishon, the Teva which overrides 
the version of Teva that we are most familiar with.  Like rain, the Teva that 
protects Tzaddikim and Eretz Yisroel takes place when it is needed and 
when it is intended to happen.
 
I first encountered the concept of Teva Rishon in the Sefer Akeidas 
Yitzchok (Parshas Noach).  Since then, I have realized that this concept 
is basic Torah thought by those who are in tune with how the Torah 
thinks.  I became fascinated with this topic when I came across a story 
about Komimius, a city in Eretz Yisroel.  I was young when I heard the 
story, and at the time, I almost forgot about it.  There circulated an aerial 
photograph of a swarm of locusts consuming the entire land.  Within the 
swarming was a large swath of land that the locusts were not interested 
in, that of the fields of Komimius.  At the time, Komimius was the only city 
that kept the laws of Shmitta.
 
That story interested me, but I made nothing of it until I heard the more 
recent one.  Komimius is protected by Hashem in that they have never 
lost a soldier in any Israeli war.  Why?  They looked to the Torah which 
describes how not to lose a soldier in battle, followed those instructions, 
and survived.  Komimius understands Teva Rishon.  They understand how 
Teva Rishon makes them true servants of Hashem and also enhances the 
quality of their own lives.

 
Hashem created the world and, after completing everything, created 
mankind.  Man is the purpose of the world and, as the Posuk says, V’yirdu, 
he will rule over the fish, birds, and animals.  In addition to how most 
people explain the Posuk, that man can utilize nature for his personal 
needs, there is an additional meaning.  It also means that animals have a 
natural reverence for man. The nature of animals is to be intimidated and 
they would not consider hurting people.
 
Man’s rule over the creation also extends itself to the non-living world.  
Multiple Midrashim discuss how, during creation, Hashem made a treaty 
with the waters that they must split when Klal Yisroel crosses them.  The 
treaty is a warning that the world is subservient to man.
 
Today, there may not be people alive who conduct their lives in a manner 
deserving of open Nissim.  Nevertheless, there are many people whose 
lives seem to work out.  They are not rich but they manage to have 
money whenever they most need it.  Their lives tend to be uneventful 
(that’s a good thing even if some people consider it to be too boring for 
their liking).
 
Such people are committed not to live their lives Bachutz.  Instead, they 
refer to the Torah, or their Rebbi, to decide important matters for them.  
They follow the decision even when it is difficult, possibly costing them 
money, honor, or time.  They understand that listening to the Torah will 
always make their lives work out for the better.  They have mastered Teva 
Rishon.  I would love to live a life where I am not Bachutz.  I would love 
to master Teva Rishon.  Most importantly, I would like to live a life by 
following the Torah.
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any times, in the spring and summer months, pigeons or doves 
would nest on the air-conditioner box outside the home of R’ 
Chaim Kanievsky Shlit’a. Since the mitzvah of Shiluach Hakan is 
brought in the Medrash as a segulah for having children, many 

childless couples would perform the mitzvah of Shiluach Hakan (sending 
away the mother bird and taking the chicks) on the air conditioner, as both 
R’ Chaim and his Rebbetzin performed the mitzvah many times. 
     On the 10th of Tammuz 5754 (1994), Rebbetzin Kanievsky’s mother, 
Rebbetzin Shaina Chaya Elyashiv A”H, passed away. Rebbetzin Kanievsky was 
preparing to be driven to Yerushalayim for the funeral. As she was leaving her 
house, she noticed a dove’s nest on the air conditioner outside her home, 
with eggs already incubating. The Rebbetzin immediately thought about a 
young man and his wife, Shlomo and Sigal Marciano, who came every Motzei 
Shabbos at a designated time to speak with her. The Marcianos had been 
married for more than ten years and had not yet been blessed with children. 
The Rebbetzin was eager to offer them the mitzvah of Shiluach Hakan, with 
the hope that it would be a merit to start a family.
     Despite her great sadness at the loss of her mother, and the pressure of 
rushing to Yerushalayim in time for the funeral, Rebbetzin Kanievsky stopped 
in her tracks. A mission of chessed lay before her. As if she had forgotten her 
personal tragedy, she went to the home of a neighbor who had a phone and 
called the Marcianos. When no one answered, the Rebbetzin asked one of her 
grandsons to go to the nearby Kollel where Shlomo Marciano learned. Family 
members told her that they would find someone else to notify Shlomo about 
the nest, but she wouldn’t hear of it. “I gave him my word that I would notify 
him if a bird begins nesting on our air-conditioner box, and I must keep my 
word.”
     Fifteen minutes later, when Shlomo Marciano arrived, the Rebbetzin told 
him where the nest was located and handed him the key to her house. “R’ 
Chaim is inside,” she informed him, “but since he is always immersed in his 
learning, please let yourself into the house. Ask R’ Chaim and he will explain 
to you how to do the mitzvah. He will be leaving to the funeral later today, as 
he first has to finish his learning at home.” 

    A little while after she left, Shlomo Marciano let himself into the Kanievsky 
home. R’ Chaim was sitting in his study engrossed in learning. Shlomo told 
R’ Chaim that the Rebbetzin had sent him to do the mitzvah of Shiluach 
Hakan. R’ Chaim asked him, “Are you the one who is married for more than 
ten years and hasn’t yet been blessed with children?” When Shlomo replied 
that he was, R’ Chaim welcomed him into his home and told him that he 
should do the mitzvah after sunset as then one can be sure that it is the 
mother who is nesting. R’ Chaim went through the halachos of the mitzvah 
with Shlomo and gave him his own stick to chase away the mother bird. 
R’ Chaim was to be driven to Yerushalayim later as the funeral was taking 
place that evening, and he waited for Shlomo to complete the mitzvah. After 
the mitzvah was done, R’ Chaim gave him many berachos that he merit the 
blessing of children right away. 
    Boruch Hashem, eleven months later, Shlomo and his wife gave birth to 
their first child, a precious daughter. Following R’ Chaim’s advice they called 
her Ayala; the Medrash says that an ayil (ram) gives happy tidings. They had a 
son two years later. R’ Chaim served as sandek at the bris, where the new 
baby was named Yaakov Yisrael, after the Steipler Gaon ZT”L. 
     Shlomo Marciano relates that it was Rebbetzin Batsheva Kanievsky A”H 
who always helped him and his wife during their long period of childlessness. 
She cried along with them, encouraged them and always managed to say 
the right words. Several times they mentioned how hard it was to eat the 
Shabbos meals at home alone. After sympathizing with them and offering 
encouraging words, the Rebbetzin would beg them to join her and R’ Chaim 
for the Shabbos meals, emphasizing that they had an open invitation. When 
they shared their wonderful news with her several weeks after her mother’s 
death, even before telling any family members, the Rebbetzin cried tears of 
joy with them and told them how she would daven for them daily until they 
are holding a precious baby in their arms. Then she immediately begged the 
Marcianos to notify their parents.

M
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Parshas Ki Seitzei - Shofar - Part 2 
 

David Gurwitz 

I’d like to switch the focus to these wonderful thoughts from the Ben Ish Chai, which should 
most certainly make our appreciation of the shofar we hear during Elul and on Rosh Hashanah 
more meaningful.  

Our learning should be a zechus for his neshamah on his yahrtzeit, the 13th of Elul, this coming 
Sunday night. He was niftar in 5658.  

These are culled from “In the Service of the King”:  

1. Rabbon Shimon ben Gamliel says that the minimum length of a kosher shofar is the amount 
needed to hold it in one’s hand and see both ends (Rosh Hashanah 27b). The Ben Ish Chai 
teaches us that this alludes to teshuvah. We should hold teshuvah in our hands and “see both 
ends.” Don’t go to extremes! 

2. The Ben Ish Chai says that the purpose of the shofar is teshuvah. One end is broad, while 
the other is narrow. Why? We blow from the narrow end to show that we must increase our 
service of Hashem. The Gemara (Shabbos 152a) says that as a Torah sage ages, his wisdom 
increases. 

3. Just as the shofar’s bottom is narrow and the top is wide, so should we be more narrow in 
earthly matters but generous in heavenly matters. 

4. Holding the shofar in both hands and seeing both ends teaches us that we need to see to it 
that we work and learn Torah.  

5. The shofar sounds come from the narrow end to teach that we travel a short path first, then 
a long path - which is the way evil people try and take shortcuts and wind up returning to this 
earth in many reincarnations. 

6. The novi Amos (3:6) says, “If the shofar is blown in a city, won’t people tremble?” The city, 
says the Ben Ish Chai, is the body. Its people are the limbs.  

7. Shofar is related to shaper, to improve and beautify. The shofar is mussar, which also lets 
us improve.  

8. The word to blow, takei, also means to make regular. Steady mussar makes us tremble and 
improve.                   

9. Rabi Avahu of Caesarea instituted the tekiah-shevarim-teruah-tekiah. The Ben Ish Chai 
teaches us several mind-opening things from this:  

At first, the joyful tekiah hints at happy times. Then, the wailing shevarim - sounds like 
shivering - and the crying teruah hint at suffering. We don’t blow them in the same breath so 
as not to join them.  

Second, the shofar is like a ring that says, “This, too, shall pass,” since it starts happy, goes to 
sad, and ends happy.  
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Third, the shofar teaches that good comes in a big way, all at once, while pain comes in 
shorter stages. Dovid Hamelech in Tehillim (9:10) says that Hashem will be a tower for the 
oppressed, a tower in times of trouble. He divides the period of pain into small ones so that we 
can bear them.  

I’d like to examine one of these points: “If the shofar is blown in a city, won’t people tremble?”  

That posuk is: “Im yitoka shofar ba’ihr ve’am lo yecheradu?” The first letters, with their 
respective values, are: Alef (1), Yud (10), Shin (300), Bais (2), Vov (6), Lamed (30) and Yud 
(10). They add up to 359, which is the gematria of the force we are trying to offset now - 
Soton.  

In fact, the gematria of shofar, with the kollel, is 587, which equals the value of the words zu 
yeitzer hara.  

Also, since the evil force is trying to make all our bad moments remembered, it would make 
sense that zachor Soton - 227 and 359 - add up to its counterforce, shofar, 586.  

The shoresh of shofar is Shin (300), Pey (80) and Reish (200), equaling 580, which is the 
gematria of hayeitzer hara, the evil inclination.  

It also reminds us to gain strength in this endless battle articulated in this week’s parsha, “Ki 
seitzei lamilchamah - When you go out to fight.” The biggest enemy is internal.  

The word shofar is related to the word shapir, which means to make beautiful. That is related 
to the name given in the Torah, in Parshas Shemos, for Moshe Rabbeinu’s mother. She was 
called Shifra, since she beautified the babies born despite Paroh’s death decree. The names 
Saperstein and Safire come from this 

word. The word sefer, or book, is cognate. The English word sapphire and the word super both 
come from shapir.  
The shofar combines Moshe Rabbeinu in heaven, waking up from spiritual slumber, blowing in 
the breath of life, narrowing and widening, fighting the yeitzer, and beautifying.  

It is not like an alarm clock. It is an atomic clock. There is always an anticipatory moment, a 
lull, before hearing the shofar, when one feels tense, yet inspired.  

There is a rush of energy before and while the shofar is blown. Those are the moments to grab 
and to use for the work at hand.  

It gets you ready for the task at hand, this month and next, of rearranging, sifting, shifting, 
shaping and acknowledging, and looking back with new skills and looking forward with greater 
arguments for our Creator to give us more time in this world to perfect ourselves.  

This was the work while waiting for Moshe Rabbeinu during these forty days. He was pleading 
to Hashem.  

He came back with the Torah, and acceptance, on Yom Kippur. We can, too. We get to start 
now, at the outset of Elul. The best way to start is by stopping and thinking.  

The shofar literally makes you shake when you hear it with spiritually focused ears. Why? You 
hear it not only with your ears. You hear it with your soul.  

The shofar is an offset to that intractable enemy. Chazal tell us that there will be a great, 
increasing shofar sound at the end of days, just like the increasing shofar sound at Har Sinai, 
to signify our victory over the yeitzer hara. 
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Parashas Ki Seitzei ט"עשת אצתיכתשרפ

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

ומאלוקבוויבאלוקבעמשונניאהרומוררוסןבשיאלהיהייכ
If a man has a son who is disobedient and recalcitrant, he does not 

listen to the voice of his father and to the voice of his mother. (21:18)
The laws of the ben sorer u’moreh, disobedient and 

recalcitrant son, have to be among the most difficult laws to accept. 
It is difficult for parents to admit failure, especially if: they can find 
nothing wrong with the manner that they have raised their son; they 
were always on the same page in their demands of him and in the 
discipline they meted out; it was a loving, harmonious home. For 
parents to say, “We give up. We have tried everything. He must be 
an evil seed,” is beyond difficult. How did this tragedy of epic 
proportion unfold? Indeed, Chazal (Sanhedrin 71a) state that the 
problem of ben sorer (with the demanding halachic criteria required 
in order to certify this boy as truly an evil seed who, if not stopped, 
will murder to satisfy his needs) in all of the past and in all of the 
future will remain purely academic. It has never happened and 
never will happen. Nonetheless, a vast source of pedagogic verities 
are available which, if studied and applied, enable parents to 
succeed better in their efforts to raise emotionally-stable, morally-
healthy and spiritually-inspired children.

The Torah views the ben sorer as being irreclaimable; his 
premature death will be the only way to spare him from total 
degeneracy. [This sentence without the added criteria of the 
following sentence appears unreasonably harsh. It is for this reason 
that the ben sorer will never will occur.] The Torah, however, makes 
the death sentence dependent on precisely defined factors, of which 
the relationships of the parents with one another and with their son 
is of particular significance. Only when parents act together as one, 
in complete harmony, may they consider that they have discharged 
their task to raise and educate their child properly. Only then 
(considering other notable criteria), can they begin to accept that 
their son is beyond the realm of education. He is irreclaimable.

Can a parent ever say that he/she has done everything 
right? Is it possible that the child might have perceived a sort of 
tension, or a lack of love from his parents? Perhaps the child thought
that while his parents loved him, they harboured a stronger, deeper 
affection for another sibling? These not-so-subtle issues come to the 
fore under duress and investigation. This is for the purpose of 
demonstrating that we never really know what goes on in the 
recesses of a child’s mind, motivating him/her to express 
himself/herself negatively. This is why the ben sorer never 
happened, because no child is an evil seed. Mitigating factors 
should/must always be considered when passing judgment on the 
irreclaimability of a child.

Interestingly, the Torah writes: Ki yiheyeh l’ish ben; “If a 
man has a son.” It does not state, “If a father has a son,” or “If there 
is a son.” The Torah is alluding to the relationship that the son had 
with his father: To the child, his father is a ‘man.’ When a child views 
his father in any manner other than ‘my father,’ it is cause for 
concern. “Does my father really love me? He acts toward me more as 
a “man than as a father.” Am I the problem, or is he the problem?” 
When such thoughts course through the mind of a child, we have a 
serious situation which provides mitigating factors contributing to 
the child’s recalcitrance.

The father is not guilty of neglect. That is emotional abuse, 
characterised by depression and resignation. Children who are 
constantly ignored, rejected or belittled grow up without the inner 
resources and mechanism that we all need in order to confront –
and cope – with difficult and challenging situations. Such a child 
grows up vulnerable to anyone who will give him attention, usually 
someone who takes advantage of him.

The father of the ben sorer did not neglect him. He gave 
him plenty of attention, but he acted towards his son as an ish, man: 
impersonal, unloving, not acting in the manner that a caring father 
should act. A child growing up in such a father-son “relationship” 
begins to believe that his father does not accept him. Children 
require unconditional love in order to grow and nurture 
relationships. Some parents are incapable of providing this love, due 
to some factor which they refuse (or are unable) to acknowledge. It 
is difficult to give something that one has personally never 
experienced. Some parents are very demanding of themselves, 
resulting in a lack of self-compassion. One who does not love himself 
is hard-pressed to love his child. 

Only a parent can love unconditionally. A parent who loves 
unconditionally accepts his/her child completely and without 
restrictions or stipulations. The ish wants to be treated like a father, 
but his son only knows him as an ish – cold, impersonal. If a parent 
seeks a child’s respect and love, the child must be the recipient of 
respect and love. The process begins with a profound appreciation 
of the inner workings of a child’s mind. Children have feelings. They 
have thoughts. They want their thoughts and feelings to be heard. 
When they feel that their thoughts and feelings are acknowledged 
and respected, they reciprocate.

Perhaps, the ben sorer’s father did nothing wrong, other 
than not go the extra mile in trying to understand his son’s feelings. 
It is not as if he ignored or neglected his son. He cared about him, to 
the point that he was there when his son needed him. He never 
made the attempt, however, to understand, to be machshiv, to 
appreciate and value, what his son had to say. He acted like a “man,” 
not like a father. This did not necessarily catalyse his son’s deviation 
from the Torah way. On the other hand, it certainly did not prevent 
it. The boy needed his father – not just a man.

הרומוררוסןבשיאלהיהייכ
If a man has a son who is disobedient and recalcitrant. (21:18)

The ben sorer u’moreh is culpable of two sinful behaviours. 
First, he denigrates his parents, making light of them and their 
position in his life. He rebels against them and humiliates them 
through his aberrant behaviour. Second, he is a drunkard and a 
glutton. The Ramban adds that this vile behaviour causes him to 
transgress the Torah enjoinment to be holy, Kedoshim tiheyu, “Holy, 
you shall be” (Vayikra 35:1). The ben sorer u’moreh is anything but 
holy, but is this perhaps not too much to expect from a boy who has 
descended to the nadir of disrespecting his parents? Kedushah, 
holiness, is one of the highest levels detailed by Rabbi Pinchas ben
Yair. Many other levels are footstools and preambles to holiness, 
which this boy has clearly ignored. Why should his lack of holiness 
be an issue? Let him first demonstrate that he is a mentch, decent 
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human being, by adhering to some of the other levels leading up to 
kedushah, before we demand holiness from him.

Horav Baruch Sorotzkin, zl, explains that the Ramban is 
teaching us a powerful lesson about how a seemingly “nice” boy 
transformed into a ben sorer u’moreh, upon whom the death 
sentence is decreed even before he has carried out the ultimate sin 
of murder. Since we are certain that if he follows the trajectory of 
life that he has chosen for himself, he will murder to satisfy his 
needs, we execute him now, before he sins, so that he dies as an 
innocent, not as a guilty felon.

What precipitated his descent into infamy? His lack of a 
sheifah l’gadlus, striving for greatness. Every Jew should desire, 
yearn, work for achieving kedushah, holiness. This is the apex of 
Jewish expectations: to achieve holiness, so that one can be close to 
and cling to Hashem. Not everyone makes it, but all should have this 
as a goal, and all should strive for excellence in Judaism by achieving 
kedushah. One who is disinterested in this goal, who does not strive 
for this level of greatness, will descend to the nadir of depravity. 
Judaism is not a status quo religion, nor is serving Hashem static. 
One must constantly endeavour to grow higher. This can only be 
accomplished by striving for greatness. Greatness is kedushah. This 
boy did not care. The consequences of his decision are frightening.

ךגגלהקעמתישעושדחתיבהנבתיכ
If you build a new house, you shall make a fence for your roof. (22:8)

Most people would assert that opulence is a good thing. A 
person with a modicum of intelligence would counter that it really 
depends on what one does with his material abundance. Veritably, if 
one uses his opulence for self-gratification, self-aggrandisement, to 
lord over others, it is clearly not an asset. Better that such a person 
be without the challenge of wealth. If, on the other hand, one uses 
his wealth to enhance his ability to live a Torah lifestyle, to bring joy 
to others, to enable Torah dissemination and increase the glory of 
Hashem, opulence can be used constructively.

Having said that, let us apply Rashi’s commentary to a 
pasuk in the parsha to see how this plays out. Rashi notes the 
juxtaposition of the mitzvah of building a maakeh, fence, around 
one’s roof (for protection) upon the mitzvah of shiluach ha’kein, 
sending away the mother bird. He explains that the Torah is actually 
rewarding the individual who performs shiluach ha’kein with the 
opportunity to perform another mitzvah. He will be able to build a 
new house for himself (obviously, he will be blessed with the 
wherewithal to do this), so that he will be availed the mitzvah of 
maakeh. Other opportunities for mitzvos, such as a new field (for 
which he can give charity to the poor) or new garments (so that he 
can be careful not to mix wool material with linen), will follow as a 
result of his performing the mitzvah of maakeh. This is consistent 
with Chazal’s dictum: mitzvah goreres mitzvah, “one mitzvah
(performance) causes another mitzvah to be performed.” The 
reward for mitzvah performance is the opportunity to perform more 
mitzvos, enabling the individual to earn greater spiritual reward. If 
so, why is the new add-on mitzvah one that is accompanied by 
material/mundane pleasure? Why not a mitzvah such as Tefillin or 
Tzitzis, spiritual mitzvos which do not provide material pleasure?

L’sitcha Elyon explains that the meaning of L’maan yitav 
lach v’haarachta yamim, “So that it will be good for you and you will 
prolong your days” (ibid. 22:7) (the reward for shiluach ha’kein, the 
mitzvah which catalyses the next mitzvah of maakeh), is arichas 
yamim, longevity, in Olam Habba, the World to Come. The Olam 
Hazeh, This World, that is ensured by this mitzvah, does not mean 
gashmiyus l’shem gashmiyus, material/physical reward and 
abundance solely for the purpose of materialism. Absolutely not! 
This is neither the Torah’s concept of reward; nor is this the meaning 
of mitzvah goreres mitzvah, the performance of a mitzvah
causes/creates the opportunity for another mitzvah. The reward is 

materialism for the purpose of enhancing our ability to better serve 
Hashem. This means a new house with its attendant mitzvah of 
maakeh, a vineyard with its accessory mitzvos, clothing that allows 
one to observe shatnez (mixture of wool and linen). In other words, 
it is all about ruchniyos, spirituality. Materialism is good only if it 
allows one to grow spiritually. Not everyone can handle it. That is 
why it is considered a challenge. When an individual contends, “I am 
willing to take the challenge,” he is obviously clueless to the many 
who have failed this “difficult” challenge.

The Mashgiach of Baranowitz, Horav Yisrael Yaakov 
Lubchensky, zl (as relayed by Horav Aharon Kroizer, zl), was a 
profound thinker and orator who had the power to conjure up vivid 
imagery to accompany and embellish the ideas he was presenting to 
his (student) audience. He once spoke concerning the physical 
desires of man and how they captivate his mind.

Imagine removing a cow from its natural habitat and 
placing him right in the middle of Manhattan’s Fifth Avenue (the 
Mashgiach used the name of the fanciest street in Warsaw) or 
Rodeo Drive in Beverly Hills. One might think that the cow would be 
impressed with all of the materialism. No! The cow is there just five 
minutes, when it begins to clamor for grass! Wherever the cow 
turns, it ignores the many visible signs of decadence and opulence 
and seeks only one thing: grass! The underlying idea behind this 
imagery is the notion that a cow remains a cow, and, regardless of 
the luxury with which he is presented, his basic values and needs do 
not change. A cow thinks grass, not jewelry.

What do we think about all day? What are our overriding 
concerns? Money? Cars? Homes? Trips? Or do we think about 
spiritual endeavours and opportunities for achievement? A cow 
thinks grass – all day, every day, regardless of its placement. We have 
to ask ourselves what is uppermost on our minds and then confront 
the reality: Are we thinking as a Jew is supposed to think, or are we 
more like the cow lost on Fifth Avenue?

וצראבתייהרגיכירצמבעתתאל
You shall not reject the Egyptian people for you were a sojourner in 

his land. (23:8)
Despite the fact that the Egyptian people harmed us 

greatly, we are enjoined not to treat them in a similar manner. When 
Yaakov Avinu and his family came to Egypt, the Egyptians provided 
them with food and lodging. Rashi adds that we should not 
completely reject the Egyptians, for, even though they threw our 
babies into the river, they hosted us when times were tough. In 
other words, we have no doubt concerning the nefarious nature of 
the Egyptians. They are an evil people. Nonetheless, if we benefitted 
from them in any way, we must not hate and reject them. We do not 
have to be their friends but we should not mistreat them. We are 
not like them. We could never act in the manner that our 
persecutors throughout the millennia acted towards us. We are not 
a cruel people. We defend ourselves; we are not aggressors.

Horav Tzvi Kushelevsky, Shlita, derives from here an 
important lesson with regard to interpersonal relationships. It is easy 
to criticise. Rejecting people for whom we do not care, in response 
to the evil they did against us, is not a Torah-oriented attitude. We 
must learn to accept the faults of people and not permit these faults 
to eclipse the good in people. When they act badly, we should 
remember that they do have positive attributes. It is so easy to act 
myopically in relationships. Someone hurts us; he is finished. We will 
never speak. Are we prepared to permit a moment of friction, a bad 
move, a foolish blunder, an insult, slander, to erase years of 
friendship? Are we to wipe away years of kindness over the pain 
caused by a friend acting stupidly or carelessly?

Rav Chiya’s wife made his life miserable. He suffered 
terribly from her. Chazal (Yevamos 62a) quote Rav Chiya as saying, 
“A bad wife is worse than death.” Despite this, Chazal note that 
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when Rav Chiya’s wife caused him pain, he still brought her gifts. He 
explained, “At the very least, she raises our children and saves us 
from sin.” There is good and bad in everyone. Some are blessed with 
greater good; others suffer from a plethora of bad. Nonetheless, as 
long as there is a positive aspect to them, we must recognise and 
acknowledge it.

There is a reason for everything. There is a pathology that 
set the stage for all of the bad. It could be the result of a number of 
mitigating issues, none of which excuse the individual’s evil, but at 
least it allows us to rationalise it and somehow not permit this evil 
to undermine the good that he has done. Difficult circumstances 
beget unlikely responses, whereby one could even turn his back on 
his best friend. An inspiring story occurred a few years ago on 
visiting day in a girls’ camp in the Catskill mountains. (I have 
searched for the story, which I read a few years ago, but was 
unsuccessful in locating it. This is my attempt at recollecting the 
incident.)

A mother went to visit her daughter in camp. She took 
along her elderly father, who was especially close with his 
granddaughter. As a Holocaust survivor, every child was his revenge 
on Hitler. It was a wonderful, albeit short, visit. As they were walking 
to the parking lot, they passed another family: mother, father and 
elderly grandfather, arriving to visit their camper. When the first man 
confronted the second elderly man, he momentarily appeared 
shocked, then acknowledged him and continued on to the parking 
lot. His daughter saw the strange encounter and demanded an 
explanation. Her father refused to talk, but his daughter, feeling that 
there was a powerful story here, pestered her father, until he 
relented and shared the following story.

“That man used to be my best friend. I say, ‘used to be,’ 
because of what happened in our small village outside of Warsaw. I 
was able to procure papers for my wife and two children. They were 
the last set of papers in the town. I hid them in my small apartment. 
No one but my best friend knew the whereabouts of my hiding 
place. The very next day, the Nazis entered our town. I immediately 
went to the hiding place to retrieve the papers for my wife and 
children. You can imagine my shock and anger when I saw that the 
papers were gone. My friend and his family were also gone. As a 
result, my wife and two children were taken to Auschwitz, never to 
be heard from again.

“The war ended; I survived. I remarried and raised a new 
family. I never thought about that incident until today when I 
encountered the perpetrator. I acknowledged him for old time’s 
sake, but that is all. I do not want to rehash the incident.”

At this point, his daughter interjected. “How could you just 
let him go like that? He was responsible for the deaths of your 
family!” Her father looked at her pensively and replied, “I long ago 
forgave him. You must understand. Those were difficult times. He 
was bent on saving his family; nothing else mattered. I understood 
what he did and why.” This man had lost his family, yet he forgave 
the perpetrator, because he understood his motives. It was a difficult 
time.

ןבםאהיהו.עשרהתאועישרהו...םישנאןיבבירהיהייכ
ךיניעלךיחאהלקנו...ותעשרידכוינפלוהכהו...עשרהתוכה

When there will be a grievance between people … and they find the 
wicked one guilty… and it will be that if the wicked one is liable to 
lashes … and strike him before him according to his wickedness… 

and your brother will be downgraded in your eyes. (25:1-3)

When two people have a dispute they go to (Jewish) court 
to settle their grievance. The judge vindicates one and finds the 
other one guilty. The Torah refers to the guilty party as the “wicked” 
one. The “wicked” one is liable to lashes (for what he did), which 
should be meted out commensurate with the degree of his 

“wickedness.” The Torah refers to the guilty one three times as the 
“wicked” one. Once he has received his punishment of lashes, 
however, he reverts to calling him, “your brother.” What has 
changed? How does one transition from being called the “wicked” 
one to being “your brother”? What has taken place so that we now 
include him in the “family”?

Rashi explains (Sifri) that once he has received lashes/his 
punishment, he is no longer labelled as wicked; he is your brother, 
no different from any other Jew. How different is our judicial system 
from that of contemporary society! A brother is a brother. When he 
errs, he is treated in a respectful manner. Once he is punished, he is 
not different from any other Jew who has never sinned. Today’s 
criminal justice system forever taints an offender’s reputation. Once
he is a felon/convict, he remains just that. He is now either a paroled 
ex-con, a released ex-con, but always an ex-con. When he applies for 
a job, his ex-con status accompanies him. It is extremely difficult to 
regain his original pre-felon status, because we have no mechanism 
in civil law which is human-centred, guided and directed to 
transition someone from guilt to innocence, appropriately and 
reasonably. Hashem has blessed our judicial system with the vehicle 
of teshuvah, repentance, which wipes away the past. How fortunate 
we are.

Va’ani Tefillah

וניקלא'דונלוקעמש
Shema koleinu Hashem Elokeinu. 
Hear our voices, Hashem, our G-d.

Horav Yitzchak Kirzner, zl, explains that there are three 

forms of prayer. In the first, the supplicant merely cries out to 

Hashem without articulating his request. A person may experience 

pain, but is unable to crystallise exactly what is hurting him. He cries 

out to G-d with nothing more than a voice. The second type of 

prayer has neither voice nor sounds. The person speaks from his 

heart or mind, intimating to G-d that he needs something. Hashem 

understands. The third type of prayer applies to collective/global 

salvation. Jews are downtrodden, they are suffering, but they have 

no specific problem to which they can point. They just know that life 

is not good.

After the Jews had been enslaved by the Egyptians for 210 

years, they did not know exactly what to ask for in their prayers. 

They knew that they were living a life that, as Jews, was 

unacceptable. Their prayer at that point was simply to ask Hashem: 

Shema koleinu; “Listen to our voices.” They also had a specific need: 

redemption from bondage. Hashem listened, despite their inability 

to articulate their need. Their voices were sufficient for Hashem to 

hear what was in their hearts and minds.

This is our prayer to Hashem: “Hear our voices.” We are in 

pain, but are not really sure of its source. Thus, we are unable to 

vocalise our needs clearly, but, please, listen to our voice.
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PPaarraasshhaass  KKii  SSeeiittzzee  
KKaammbbaasshh  

““WWould you like to be our Shabbos 

guest, Mr. Green?” 
“Thank you so much for the invitation, 
Rabbi Kambash. It would be my pleasure 
to come to your beautiful home. I always 
enjoy your Shabbos table immensely. 
Everything and everyone in your home is 
so serene. Everybody’s face has a happy 
relaxed expression. No voice is ever 
raised. I never sensed even a trace of an-
ger; only pleasantness, tranquility, and 
calm. The food is always delicious, the 
accommodations are tip-top. You home is 
a veritable fountain of peace and blessing. 
It is a privilege to join you!” 
“Why thank you so much, Mr. Green. My 
parents’ home was also serene, as was my 
grandparents. This has been a trait in our 
family for generations. In 
fact, this is the source of 
our family name, 
‘Kambash’.” 
“What do you mean, 
Rabbi?” 
“‘Kambash’ is an acronym 
for the Hebrew letters, 
‘chof’, ‘mem’, ‘beis’ ‘shin’. 
They are the first letters of 
the words, ‘keli machzik 
bracha shalom’ – the 
vessel which holds blessing 
is peace. Our family name 
is based upon the famous 
saying of our Sages, ‘The Holy One 
Blessed Be He found no other vessel that 
can hold bracha for Klal Yisrael other 
than shalom’.1 We have kept shalom in 
our family and have merited much heav-
enly bracha.” 

     

““HHow great is shalom, for the conclu-

sion of the entire tefillah (Amidah prayer) 
is none other than shalom.”2 Our Sages 
are referring to the last blessing of the 
Amidah – “Sim shalom” – grant peace. Let 
us look into the sublime importance of 
this request. The sefer Yesod Vi’shoresh 
Ho’avodah declares that it is fitting for a 
person to contemplate the great attributes 
of the blessing of shalom. He then cites a 
myriad of examples. Bircas Kohanim con-
cludes with shalom. The good tidings that 
the Holy One gave to Avraham Avinu 
were shalom, as the verse states, “You 
shall come to your ancestors in peace” 
(Bereshis 15:15). The only request that 
Yaakov Avinu had from the Holy One 
was shalom, as the verse states, “And I 
return in peace to my father’s house” 
(Bereshis 28:21). The only praise that the 
Holy One gave Aharon was shalom, as 
the verse states, “My covenant was with 

him – life and peace” (Malachi 2:5). He 
only made a covenant with Pinchas for 
shalom, as the verse states, “Behold, I 
give him My covenant of peace” (Bamid-
bar 25:12). The Beis HaMikdash was in-
augurated with shalom, as the verse 
states, “May there be peace within your 
walls, serenity within your palaces” (Te-
hillim 122:7). The announcement of Klal 
Yisrael as Hashem’s nation is only with 
shalom, as the verse states, “For the sake 
of My brethren and My comrades, I shall 
speak of peace in your midst” (Tehillim 
122:8). The portion that tsaddikim will 
receive in the next world is proclaimed 
with shalom, as the verse states, “But the 
humble shall inherit the earth, and delight 
in abundant peace” (Tehillim 37:11). 
These all hint to the upper world, which 
is called shalom. Therefore, there is no 
other mitzvah that a person is compelled 

to pursue like shalom, as the verse 
states, “Seek peace and pursue 
it” (Tehillim 34:15). When a 
person pursues peace here in 

this lower world, it arouses 
the upper world of sha-
lom to bestow blessing 
upon all the worlds. 

TThe sefer Yaaros Devash 

probes the depths of the 
subject. Shalom is “nech-

mad” (a pleasing thing). Its 
perfect attainment is a state of 

complete unity in Klal Yisrael. 
The prayer for shalom is that there should 
be no machlokes (strife), jealousy, hatred, 
or competition in our nation. Rather all 
should be loving, valuing, and uniting 
each other in ultimate unity. All of Klal 
Yisrael should be one nefesh (soul). The 
purpose of the tefillah “sim shalom” 
should be to fulfill, “You shall love your 
fellow as yourself”3 which is the principle 
of the entire Torah. Pray that you should 
have no anger, rather be humble to all, 
which is the madrayga (spiritual level) of 
shalom. For where anger is found, there is 
no shalom. 

AAnd so we request, “Sim shalom” – 

please grant us shalom of the body, the 
home, the state, and the possessions from 
all mishaps, tragedies, and strife. “Tovah” 
– what is good for the perfection of each 
and every person. “U’vracha” – bestow 
upon us an abundance of success. “Chen” 
– May we find favor in Your eyes which 
in turn will lead to us finding favor in the 
eyes of all who see us. “Vi’chessed” – 
grant our requests even though we are 
not fitting. “Vi’rachamim” – be merciful 
upon us and do not punish us as we de-
serve. “Aleinu vi’al kol Yisrael amecha” – 
upon us and all of Klal Yisrael. “Borcheinu 

Avinu” – Since You are our Father and 
truly love us, grant us success.4 “Kulanu 
kiechad b’ohr ponecha” – Klal Yisrael 
merits the beneficence of the light of 
Hashem’s countenance when there is no 
divisiveness among them, as was at Har 
Sinai “like one man with one heart”. The 
light of Hashem’s countenance is the 
revelation of love and pleasure for the 
beloved (Klal Yisrael) that is expressed on 
His face which is happy and glowing (so 
to speak). “Ki b’ohr ponecha nosato lonu 
Hashem Elokeinu Toras chaim” – As a 
result of shalom, Hashem gave us the 
Torah with the beneficence of His coun-
tenance.5 “Torah chaim” – the Torah 
guides us how to live our lives. 
“Vi’ahavas chessed” – the Torah teaches 
us how to love and perform chessed, for 
it is entirely chessed.4 Hashem is not con-
tent if we merely act kindly toward each 
other. He wants us to love kindness. 
What someone loves to do is never a 
chore.6 “U’tsedaka” – reward for mitzvos 
in Olam Habo, “u’vracha” – success in 
Olam Haze, “vi’rachamim” – special 
mercy, “vi’chaim” – long life, “vi’shalom” 
– serenity to the body and soul.4 “And 
may it be good in Your eyes to bless Your 
people Israel at all times and at every 
moment with your peace.” The Elders 
fixed this bracha in accordance with what 
the malachim said, “Blessed are You 
Hashem, Who blesses His nation Israel 
with shalom.” This was said at the time 
when Klal Yisrael entered the land and 
fulfilled the verse, “And I will provide 
peace in the land” (Vayikra 26:6).7 
 
Kinderlach . . . 
Who wants blessing? Everyone! Who does 
not hope for health, children, prosperity, 
and achieving his spiritual potential? Our 
Sages point the way to receiving bracha – 
love shalom, pursue shalom, and pray for 
shalom. “Rebbe Shimon ben Chalafta said, 
‘The Holy One Blessed Be He found no 
other vessel that can hold bracha for Klal 
Yisrael other than shalom as the verse 
states, “Hashem will give might to His 
nation, Hashem will bless His nation with 
peace”’ (Tehillim 29:11)”.1 This is the sub-
ject of the final blessing of the Amidah. 
Pray for shalom, kinderlach. Make shalom 
with family members, classmates, 
neighbors, and friends. Guard shalom, as 
you would a valuable gem, and it will 
bring you blessing your entire life. 

1 Mishna Uktsen 3:12 
2 Bamidbar Rabba 11:7 
3 Vayikra 19:18 
4 Avodas HaTefillah 
5 Kavannas HaLev 
6 Chofetz Chaim 
7 Levush 
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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 

The Truth is Within You 
כי תצא למלחמה על “ 21:10
איביך, ונתנו ד' אלקיך בידך 
 ”ושבית שביו

“When you shall go out to war against your 
enemies, and Hashem your G-d, will deliver 
him into your hand, and you will capture his 
captivity.” It says in the Sifri that the Torah 
is speaking here against the Yetzer Hara. 
The Torah says that when we will go out to 
war against the Yetzer Hara, Hashem will 
give us our enemy – the Yetzer Hara, in our 
hand.   How are we Zoche to have Hakodosh 
Boruch Hu help us conquer our Yetzer 
Hara?   
 Toras Kohanim, Parshas 
Kedoshim 20:128 – “ תאמר אי אפשי בבשר  לא

שי ואבי שבשמים גזר עליחזיר, אלא אפ ” – “Do not 
say that it is not possible (I have no desire 
for it) for me to eat pig’s meat, rather it is 
possible for me to eat it, but I will not do so 
for my Father in Heaven decreed upon me 
that I shall not eat it.”  We learn from this 
that it is a greater level to follow the Rotzon 
Hashem when the Yetzer Hara is against 
one performing the Mitzvah.  It says in 
Bereishis Rabbah 9:7 that “טוב” is the 
Yetzer Tov, and “טוב מאוד” – is the Yetzer 
Hara.  This is the same concept as we stated 
above, that if one performs the Mitzvah 
with the Yetzer Tov with him, meaning that 
there is no push back from the Yetzer Hara, 
then it is good.  However, if the Yetzer Hara 
is there fighting him, trying to get him to 
sin, or refrain from performing a Mitzvah, 
yet he perseveres and follows the Rotzon 
Hashem, then it is, “טוב מאוד” – “very good.”  
 If you shall go out – ”כי תצא למלחמה על איביך“
to battle (spiritual battle) with your Yetzer 
Hara (he is working diligently for you to not 
follow Rotzon Hashem), and you do follow 
Rotzon Hashem, then, “ ונתנו ד' אלקיך בידך
 then your following the Rotzon – ”ושבית שביו
Hashem will be even more dear to the 
Ribbono Shel Olam.  If one does not have a 
desire for that which is prohibited and 
refrains from it, that is good, but greater 
than that is the one who has a desire to do 
that which is prohibited but refrains from 
doing so for Hakodosh Boruch Hu 
prohibited it, that is “very good,” the person 
will receive more reward for it. ( אך פרי
    (תבואה
 There is nothing that can 
subjugate the Klipos like the מזמורי תהלים – 
that is why they are called, “זמירות” from a 
Loshon of “זימור” – for it cuts down the 
strong ones – it is what conquers the evil 
spirits.  The great enemy of Klal Yisroel is 
the נחש; which the letters before the letters 
of, “נחש” are “זמר.”  The letters after the 

word, “נחש” are “תס"ט” – which is the 
Gematria, “דין קשה.”  If one follows the 
advice of the Nachash, he will receive a 
harsh judgment.  However, if one cuts it off, 
with the letters before the word נחש, with 
 by saying Tehillim, then he will be – זמר
able to conquer the Nachash.  “ כי תצא
 When you go out to war, make – ”למלחמה
sure you have the proper weapons with you 
in order to win. What is the proper weapon?  
 ”על“ Have the letters that are – ”על איביך“
before the letters of your enemy – the נחש – 
which are the letters, זמר.  When one is 
battling his enemy, or for any Tzarah, the 
best Segulah is for one to say the Zemiros of 
Tehillim. (בו איש חי) 
 The enemy of Klal Yisroel is the 
 are שטן The letters before the letters of  .שטן
 this alludes to the 248 Mitzvos Aseh – ”רמח“
of the Torah which are great Chasodim of 
Hakodosh Boruch Hu.  It is through these 
248 Mitzvos that Klal Yisroel are Zoche to 
be successful in battle.  The Mitzvos 
sweeten the judgment, and that gives them 
their victory.  Chavakuk 3:2 “ברגז רחם תזכור” 
– You shall remember the Zechus of, “רחם” 
– the 248 ,רמח Mitzvos Aseh.  “ כי תצא
על “ ,When you will go out to war – ”למלחמה
 with the Zechus of that which is – ”איביך
above your enemy, the letters above your 
enemy called the שטן, which are the 248 
Mitzvos Aseh that Hakodosh Boruch Hu 
gave Klal Yisroel. (בן איש חי) 
 – Rashi says that the Posuk is 
speaking about a Milchemes Reshus, an 
optional war.  Yevomos 20a – “ קדש עצמך
 One is to make himself holy by – ”במותר לך
limiting himself from what is permitted.  
There is a Remez in the Rashi to this 
Gemara, that the battle is about that which 
is a Reshus, limit yourself from what is 
permitted, thereby being Mekadesh 
yourself. (לקט אמרי קודש) 
 The Torah – ”כחו של מבט האמת“  
tells us that “שוחד יעור עיני חכמים” – a bribe 
blinds the eyes of the Chachomim.  Each 
person is blinded by the Yetzer Hara to see 
the truth.  The Yetzer Hara clouds a 
person’s mind, so that the truth is not clear, 
in an attempt to get the person to 
transgress the Mitzvos of the Torah.  If a 
person cannot see the truth because the 
Yetzer Hara conceals it from him, how is 
one to know the truth in order to follow it?  
Hakodosh Boruch Hu, in His kindness, does 
not allow the Yetzer Hara to completely 
conceal the truth.  Even after the Yetzer 
Hara conceals the truth, and tells the 
person that the Sheker is the Emes, deep 
down in the person’s heart he himself 

knows what is really true and what is not.  
Though it is not something that comes 
automatically, one must work on finding 
the truth within himself.  He will only be 
able to do so if he really wants it.  Hakodosh 
Boruch Hu told Moshe Rabbeinu, “ שלח לך
 send for yourselves men to spy out – ”אנשים
the Land of Eretz Kna’an.  While the 
Meraglim were held accountable for their 
going and returning with evil reports about 
the Land, Moshe Rabbeinu was not held 
accountable even though he was the one 
who sent them.  Hakodosh Boruch Hu told 
Klal Yisroel that the Land was good, and 
they should have not desired to spy out the 
Land, rather they should have had full 
Emunah in Hakodosh Boruch Hu.  If 
Hakodosh Boruch Hu said that the Land 
was good, then Klal Yisroel should have 
known it was good.  The Yetzer Hara 
clouded the minds of Klal Yisroel and the 
Meraglim, the truth was concealed, and 
they thought they it was the proper thing to 
spy out the Land, when it certainly was not. 
This was a test for the Meraglim, and 
unfortunately, they failed miserably.  When 
they returned with the evil report, Klal 
Yisroel cried that night, and they too failed 
their test.  However, this was not a test for 
Moshe Rabbeinu, and the truth was not 
revealed to him.  Klal Yisroel are still 
suffering today for the sins of Klal Yisroel, 
of not seeing the truth, and having Emunah 
in Hakodosh Boruch Hu.  For every test 
that one has, the truth is within him.  He 
must bring out that truth, and follow the 
truth. (מכתב מאליהו) 
 Now we know how we can conquer 
our Yetzer Hara.  Tehillim is a very 
powerful weapon, and one that should be 
used often in order to conquer the Yetzer 
Hara.  We must perform the Mitzvos of the 
Torah, and connect ourselves to Hakodosh 
Boruch Hu.  More than that, we are going 
to have to look deep inside ourselves.  The 
Yetzer Hara tries all different ways to make 
us succumb to sin. He paints pictures for us 
that are not true, and tries to hide the truth 
from us.  Once we no longer see the truth, 
we can easily fall prey the Yetzer Hara.  The 
truth is within us, and no one, not even the 
Yetzer Hara can truly hide it from us.  On 
the surface the truth will be hidden, but if 
we dig deep, Hakodosh Boruch Hu makes 
sure that we know the truth.  Knowing the 
truth will protect us from sin. May we be 
Zoche to truly seek the truth, and be 
victorious in our battle against the Yetzer 
Hara.  In this Zechus may we have a  כתיבה
  .וחתימה טובה
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PARSHAS	KI 	SETZEI 	
BEN	SORER	UMOREH	&	HIS	BAD	CHOICE	OF	LANGUAGE	 

	
In	every	Yom	Tov	Shemoneh	Esrai	and	Kiddush	we	add	the	paragraph	of	Atah	Vechartnau	in	which	we	recite ורוממתנו מכל
	We	interpreted.	be	to	begs	phrase	this	Apparently	languages.	the	all	above	us	elevated	have	Hashem	You	that	הלשונות 
already	said	just	prior	to	this	that	"You	chose	us	amongst	all	the	nations"	thereby	making	the	gratitude	of	being	"above	
all	the	languages"	seem	trivial	as	an	after	thought	and	therefore	superfluous?		
	
One	explanation	to	this	phase	is	that	language	is	a	medium	through	which	we	communicate	and	are	given	the	ability	to	
describe	 people,	 objects,	 situations,	 feelings	 etc.	 Yet	 there	 are	 certain	 existences	 that	 cannot	 be	 described	 in	 any	
language	 such	as	Hashem.	We	can	describe	His	attributes	 that	He	manifests	 in	 the	universe	and	also	what	He	 is	not.	
However,	we	cannot	describe	who	and	what	He	is.		So	too,	Am	Yisrael	whose	essence	is	their	neshama	which	is	a	part	of	
Hashem,	is	 likewise	indescribable.	This	 is	the	meaning	that	Hashem	elevated	us	by	raising	us	beyond	any	language	for	
there	are	no	words	that	exist	that	can	describe	the	makeup	of	a	Yid.		
	
We	would	like	to	suggest	a	novel	 interpretation	to	understand	our	special	gratitude	of	raising	us	above	all	the	nations	
through	our	language.	A	businessman	from	Kelm	was	once	asked	how	he	successfully	travels	to	Danzig	and	Leipzig	to	the	
trade	fairs	when	he	is	not	fluent	in	the	German	language.	He	responded	and	said	that	he	learned	the	German	language	
to	 its	 barest	 requirements	 in	 order	 to	 enable	 him	 to	 have	 a	 basic	 conversation	 with	 other	 German	 businessmen.	 For	
instance,	he	did	not	study	at	all	the	German	grammar.	After	all	he	is	not	a	German	and	he	doesn't	reside	in	that	country	
but	 rather	 in	Lithuania.	He	only	needs	 to	know	the	barest	necessities	of	 the	dialect	 in	order	 to	successfully	make	 the	
sales	and	purchases.	More	than	that	would	take	him	away	from	his	essential	life	and	language.	
	
The	 term	 language	goes	beyond	 the	 simplistic	understanding	of	 verbal	 communications.	There	 is	 an	entire	 science	of	
Body	Language	how	one	communicates	through	gestures,	expressions,	and	physical	movements	even	without	saying	a	
single	 word.	 	 A	 slumped	posture	can	 demonstrate	 a	 lack	 of	 confidence	 or	 boredom.	 Averted	 eye	 contact	 can	 be	 an	
indicator	 that	 a	 person	 is	 uncomfortable,	 self-conscious,	 or	 even	 lying.	 Crossed	 arms	 can	 signal	 defensiveness	 or	
disagreement.		
	
Similarly,	following	a	lifestyle	is	also	a	language	and	an	expression	of	one's	outlook	in	life,	and	how	he	is	feeling.	Olam	
Hazeh	 and	Olam	Habah	 also	possess	a	 language	of	 their	own.	The	 language	of	 this	world	Olam	Hazeh	 is	 the	drive	 to	
derive	the	maximum	physical	and	sensuous	pleasure	from	everything	you	can.	Cross	all	boundaries	if	need	be	and	break	
all	rules	regulations	and	traditions.	In	contrast,	the	language	of	Olam	Habah	is	no	drinking	no	eating	only	taking	pleasure	
from	the	rays	of	the	Shechinah.	Just	as	our	Kelmer	Yid	had	to	learn	the	German	language	in	order	to	make	a	living,	so	too	
we	have	to	learn	the	language	of	this	world	in	order	to	exist,	make	a	livelihood	and	support	our	family.	However,	since	
our	 essence	 is	 neshamah,	 our	 final	 destination	 is	 a	 different	 place	 altogether	 than	 the	 one	 we	 find	 ourselves	 in.	
Therefore	we	need	not	to	waste	time	on	learning	German	grammer	and	waste	precious	time	in	the	pursuit	of	the	very	
costly	glittering	stuff	and	fluff	of	this	world.	Getting	too	involved	in	a	foreign	country	will	all	its	nuances	will	distract	us	
from	and	cause	us	to	neglect	our	true	home	and	family.	Parnassah	which	is	meant	to	serve	only	as	a	means,	tends	to		
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become	an	end	in	itself	if	not	watched	properly.	Such	a	distraction	can	unfortunately	cause	us	to	depart	from	this	world	
without	completing	our	real	mission.	
Chazal	relate	(Berachos	17)		
 

ולם הבא] העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פריה ורביה ולא משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה ולא מרגלא בפומיה דרב לא כעולם הזה הע
 תחרות אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה 
	
The	 habitual	 saying	 of	 Rav	 was	 that	 unlike	Olam	Hazeh,	 in	Olam	Habah	 there	 is	 no	 eating	 and	 drinking,	 no	 business	
transactions,	 no	 jealousy	but	 rather	 the	 basking	 in	 the	 rays	 of	 the	Shechinah.	 Rav	 was	 on	 the	 caliber	 of	 a	Tanna	 and	
therefore	one	must	question	why	did	he	feel	the	necessity	to	repeat	over	and	over	again	to	himself	and	to	others	this	
simple	 insight	 concerning	 the	 language	 of	Olam	Habah?	 	 The	 answer	 is	 that	 even	 the	 saintly	 Rav	 was	 fearful	 that	 he	
might	 even	 momentarily	 forget	 his	 homeland	 which	 is	 his	 essence	 and	 become	 lax	 in	 his	 prior	 obligation.	 As	 the	
gemarah	says	in	Niddah	30b	that	before	a	neshamah	descends	into	this	world	he	takes	an	oath	to	be	a	tzaddik	and	not	
to	 be	 influenced	 by	 his	 surroundings.	 The	 lure	 of	 this	 fleeting	 fantasy	 that	 surrounds	 the	 neshamah	 in	 this	 world	 is	
blinding	and	has	the	capability	to	completely	rob	one	from	all	the	precious	eternal	reward	that	is	awaiting	him	in	Olam	
Habah,	the	light	of	the	Shechinah.			
	
The	Ben	Sorer	and	Moreh	of	our	parsha	is	deaf	to	the	language	with	which	his	parents	talk	to	him.	They	speak	of	a	world	
of	 spirit	 the	neshama,	 of	 a	Yetzias	Mitztayim	 and	 a	Matan	Torah,	 of	 Hashem's	 revelations	 to	 His	 people	 and	 of	 our	
obligations	to	our	creator.	They	speak	a	language	of	discipline	and	self	control,	a	language	that	fosters	the	acquisition	of	
virtues,	values,	and	righteousness.	This	rebellious	son	 אמו	ובקול	אביו	בקול	שומע	איננו 	is	a	non	listener	to	their	language	and	
meaning	of	life	which	describes	the	inner	purpose	of	his	being.	This	son	is	mesmerized	by	eating	and	drinking	becoming	
intoxicated,	partying	with	irresponsibility	all	day,	 וסובא	ללזו 	which	led	him	to	be	an	Apikores.	By	doing	so	he	has	left	the	
authentic	language	of	Olam	Habah	and	chose	instead	to	indulge	in	a	foreign	land	where	his	soul	will	languish	in	a	body	
that	is	a	sure	dead	end.	What	a	tragic	waste	of	life	and	opportunity	granted	to	him	by	the	kindest	benefactor	whoever	
was	and	whoever	will	be.		
	
This	is	what	it	means	when	we	daven	 הלשונות	מכל	ורוממתנו .	As	we	explained	there	are	different	levels	of	expressing	and	
using	language.	Hashem	elevated	us	amongst	all	the	nations	with	the	fact	that	our	unique	language	is	Olam	Habah	and	
not	Olam	Hazeh.	We	are	called	a	Yid	Yehudi	for	Chazal	tells	us	that	the	Next	World	was	created	with	the	letter	Yud.	This	
is	what	distinguishes	us	from	the	1950	established	Israeli	Law	of	Return	which	states	that "every Jew has the right to 
come to this country as an oleh [immigrant]."We	are	not	immigrants	to	Olam	Habah	but	rather	born	citizens	there.	
We	really	have	the	Right	to	Return	there	since	it	is	our	natural	place	of	residence.	The	Chassidic	Masters	said	that	it	is	a	
mistake	 to	 think	 that	 tzaddikim	 dwell	 in	Olam	Habah	 but	 rather	Olam	Habah	 dwells	 in	 tzaddikim	 even	 in	 this	 world.	
Every	Shabbos	we	too	can	get	a	taste	of	our	future	residence.	

בתוכנו	נטע	עולם	וחיי	אמת	תורת	לנו	ונתן	התועים	מן	והבדילנו	לכבודו	שבראנו	אלקינו	ברוך 	
	

	
GUT 	 S HABBO S 	 	 	 	 	 	 	
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 בתמונה:
 ביום צולמה, מפורסמת שאינה, הנדירה התמונה

, בבוקר שמונה לשעה סמוך, ג"תשע אלול ג"י
 פרק את ואומר הכותל אבני מול יושב כשרבינו

)המלאה העובדא את לעיל ראה(. בתהילים' ב

 
 

 יפה מראה
 ה"ע שטינמן חנה הרבנית

,  ח"להבחל, א"שליט רבינו של הגדולה בתו שזכתה מה' אחרון לדור זאת תכתב'
  רבים כן זכו שלא מה, נשמתה לטובת אדירים מפעלות נשמתה לעלוי שהוקמו
  עליונים" א"שליט שרגא רבי הגדול הגאון בעלה באוזנינו התבטא וכבר, וטובים
  למעלה, הזה בעולם כאן פשוט נראה שהיה אחד, למעלה ותחתונים למטה

 ".יוכיחו ופירותיו, אחר במבט עליו מסתכלים
 :אור עדיין ראתה שלא מאלפת עובדא כאן ונביא
, רופאים. שטינמן הרבנית רבינו בת של מחלתה תקופת. ג"תשע אלול ג"י ליל

  כדרכו מתעורר רבינו. לכאורה. לכאורה זמן של שיגרה, ותפילות טיפולים, רפואות
  על בגיטין הגמרא את בחלום ראיתי" שם שעמד לבנו ופונה, הלילה חצות אחרי
 ".ירחם' ה) והלאה ה"נ דף בסוגיא' עי(" צדיקים מיתת
 אחרון בשבוע הלא, והגיב כולו נחרד הוא, נוספים להסברים זקוק היה לא, הבן

 .הראיה ומה ליבו מהרהורי זה כן ואם, הקבוע הלימוד בסדר, גיטין למדתם
 . שתק רבינו אבל

 לפני בתפילה שיח ישפוך שרבינו, החמיר המצב" בהול טלפון מתקבל שעה כעבור
 .בלימוד ושקע בירך ורבינו, הדברים את העבירו כמובן". כל אדון

 התפילה אחרי טועם רבינו. להחמיר ממשיך והמצב, החמה הנץ עם ותיקין תפילין
 '.נתפלל, שכינה ממנו זזה שלא, המערבי הכותל אל נלך' וקובע שחרית לפת משהו
  היו שלא כמעט, הכותל לרחבת מגיעים'. ה ירחם אולי, כבד ובלב בתקוה יוצאים
  וכך' וג' ב גם ואחריו', א מזמור. תהילים ספר את ופותח מתיישב רבינו. אז אנשים
, הנוכחים". הביתה נחזור, זהו" הספר את סוגר הוא ואז', י מזמור עד מגיע הוא
 .יודע מי, תמהו כן ראו המה

 תהילים לומר להמשיך היה מיותר כבר שאכן מתברר בדיוק שניות ובאותם ---
 .השם יראי מנין במעמד, טוב שכולו לעולם הסתלקה נשמתה שכן, לרפואתה
 ה.ב.צ.נ.ת. גזירה נגזרה כבר, לביתו וחזר עקביו על פנה אכן ורבינו

 

הירושלמיעלהפירוש
 "מלך הירושלמי"

כבר משנות ילדותו נמשך רבינו מאד לתלמוד הירושלמי, והיה לו חשק גדול מאד לכתוב ביאור על זה  
(ובאמת אף אביו מרן ה"קהלות יעקב" זצ"ל רצה לעשות כן, והתחיל לכתוב ביאור על תחילת מסכת כלאים,  

ריי"ק, ואמנם כידוע  אלא שלא הספיק אלא עמוד אחד, ונדפס בסוף מסכת כלאים עם ביאור רבינו בגליונות הג
, ולכן כשהתחיל חתנו שליט"א  סימנים רבים יש ב"קהלות יעקב" עם ביאורים עמוקים ונפלאים בירושלמי)

להוציא לאור את הפירוש שמח מזה רבינו שמחה גדולה, וממש ניתן להיאמר על חיבורו מקום הניחו לו 
יאור הירושלמי עד שבמהדורות החדשות  להתגדר בו, והוא כעין רש"י על הירושלמי, ונהפך לאבן יסוד בב

של הוצאות שונות כבר הדפיסו את פירושו של רבינו על הדף. ופעם התבטא הגר"ד לנדו שליט"א על  
 רבינו שהוא "מלך הירושלמי", וזכה למה שרבים וטובים לא זכו.

 השיעורים שהיוו את הבסיס לפירוש על הירושלמי
בינו שיעורים על כל סדר זרעים בירושלמי, ומיהר הרבה כדי בשנת האבל על מרן ה"קהלות יעקב" מסר ר

להספיק לסיים את כל הסדר, ואח"כ ביקשו התלמידים שימשיך עוד, ונענה לבקשתם והמשיך עד שסיים 
את כל הירושלמי, ולא המשיך למחזור נוסף. זמן השיעור היה לאחר תפילת ותיקין, וכל לילה היה מכין  

 ים אלו היוו את הבסיס לפירושו על הירושלמי.את השיעור של מחר. ושיעור
 

 המאגר העולמי והייחודי של  יישר כח גדול למערכת 'הארכיון היהודי' 
 שנה מגשים את חלום העבר   180תיעוד העיתונות היהודית במשך 

 עשרות אלפי עיתונים סרוקים, גליונות מרחבי העולם   למציאות
 עוצמתי, אפשרויות מתקדמות,   מאז שנת תר"א מנוע חיפוש

 והכל בדיסק קשיח אחד.
 JA180180180@GMAIL.COM   055-6721400 לפרטים והזמנות:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 

 
ידיעה זו מובאת כאן  
  באדיבות 'הארכיון היהודי' 

 )תשמ"ה ט"ו אלול (פורסם ביתד נאמן

 עלי הדף
 ברביעית או בכזית משקין שיעור בענין

 דם אכילת איסור גבי וכן הכא כמו בכזית שתייתן ששיעור דברים יש למה טעם וצריך. בכזית עליו לוקין שרצים דם ר"א י"אר' ב א"כ כריתות
  גבי וכן' ב ד"ל נזיר' עי ברביעית שיעורו יין ששתה נזיר גבי ומאידך מקומות בעוד ג"וכה בכזית ששיעורו תרומה ששתה זר גבי' א ד"י לעיל
  ש"כמ ועב סמיך דדם כיון כ"כ קשה לא מדם והנה', בקושי ונשאר ח"קמ מצוה ח"המנ ז"בכ עמד וכבר מקומות בעוד וכן כ"וכה ערלה יין שותה
 בכזית שרצים דם גם ט"ומה רביעית שצריך כמשקין ולא בכזית הלב שסעיד אוכל וטבע תכונות לו יש דדם ל"לחז להו דקים ל"י' א ז"ע בשבת
  בכזית דסעיד אוכל תכונת מהן סר לא מ"מ' שתי ועשאן שהמחן ג"אע אוכלין עצמן שהן כיון בכזית ששיעורן והחמץ החלב את בהמחה וכן

  אין הנאה לענין אמנם' ב א"מ בברכות כדיליף במשקה בין באוכל בין דבר בכל חשוב שיעור הוא כזית דודאי ד"ונלענ. מקומות משאר' ק ועדיין
 איסורים בכל ולכן מטעמת לענין' א ד"י בברכות ש"וכמ הגוף בכל ומתפשט נוזל דבר שהוא מתוך ברביעית אלא במשקה וסעיד נהנה החיך

  לענין וכן רביעית שיעור שישתה עד לחייבו אין ונזיר כ"וכה וערלה נ"יי כגון לתורה מאוס שהוא משום זה מאיסור שיהנו רוצה לא שהתורה
  שהוא משום אלא מאוס דבר שהוא משום האיסור שאין בתרומה אבל ברביעית הוא כוסות' מד שיהנו התורה שרצון כוסות' וד אחרונה ברכה
 .ב"כיו וכל בכזית שהוא המשחה משמן סך גבי וכן חשוב דבר שהוא כזית על חייב בזה להכהן להפסיד ואין לכהן שייך

   )זה בענין גדולה אריכות ש"עי שתיה ה"ד ל"בהב"ה מתרומות י"פ אמונהדרך( 
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 שביעית שנה "טתשע

 

 נתרם לזכות 

 ידידינו החשוב

 בכל העניניםשיראה ברכה והצלחה  

 באדיבות:   
 

 השבת אבדה                        
 נאבד זוג תפילין ע"ש                     

 משה אלישוב ביום                      
 י"ד חשון   שישי                        
 בדרך   באוטובוס "דן"                  

 תל אביב. בני ברק                    
 המוצא הישר מתבקש להחזירם 

 זכרון מאיר.(או בבית החזון איש) להרב חיים קניבסקי רחוב אור החיים 
   תשי"א) ודיע בשנתבעיתון המזו פורסמה  מיוחדת מודעה(    
 

  מקודם להפריש צריך אם הדין משורת לפנים אבידה כשמשיב
 כספים מעשר

 ה"ה עניים מתנות מהלכות ז"פ אמונה דרך בספרו רבנו כתב
 שעל ממון שהמוצא נראה שלכאורה מעשרה ואחד ה"ד ל"בבה
 אם הדין משורת לפנים להחזיר ורוצה להחזיר צריך אין דין פי

  וראיה קודם מעשר ליתן המחזיר צריך עשיר אבידה בעל
  קודם מעשר נתן מ"ומ סדום למלך שהחזיר אבינו מאברהם

 להחזיר מצוה עליו היה שם גם והרי מכל מעשר לו ויתן ש"כמ
 כ"וכ, ע"וצ י"רש ש"כמ' ה חילול ויהיה העשרתי אני יאמר שלא
  עיין אמנם, ש"עי תאמר ולא ה"ד לך לך' פר דקרא טעמא בספר

  ל"זצ אלישיב ש"הגרי ממרן שהביא') ב ד"כ מ"ב( חמד בחשוקי
 אכן, לעשר צ"אי ד"משוה לפנים האבידה דכשמחזיר שסובר
 ולא לבעליה להחזירה דעת על האבידה את הרים אם ע"לכו

 .שלו שאינה כיון ממעשר פטור בה לזכות נתכוין

מעניני הפרשה
 

 השמש כבוא העבוט את לו תשיב השב
לי שיתן מלוה בקשתי? עבוט השבת פעם קיים שרבנו נכון אם
 .והחזרתיו, משכון בתורת שלו כיפה
כובע עם אז הלך הוא? ממנו לקחת אפשר ואיך יום כסות זה

רק, הכפה את אז צריך אינו כובע וכשיש ,הכיפה ומתחתיו
 .הכובע את יוריד כאשר יצטרך כ"אח
 
 הלבב ורך הירא האיש מי

הוזהרנו' וגו למלחמה תצא כי ב"ל' ה ג"שע ת"בשע י"ר לשון
בלבבו השם ישועת תהיה קרובה צרה כי אדם יראה שאם בזה

א"החזו של הבטחון סותר זה לכאורה', וכו עליה ויבטח
 .ישועה שיהיה הכרח שום שאין שכתב ובטחון באמונה

שתהיה יבטח אז לישועה ראויים אז דין י"עפ מלחמה עשו אם
אם ישועה שיהיה לבטוח צריך אדם על צרה כל וכן, ישועה
 .לה וראוי לו מגיע

 
 רגלך מעל בלתה לא ונעלך מעליכם שלמותיכם בלו לא
רבים בלשון נאמר" שמלותיכם בלו לא" מדוע רבנו לי אמר

 .יחיד בלשון בלתה לא' ונעלך'
,לשבת מיוחד צריך ולא באחד סגי שנעלים איתא בירושלמי כי

 .בבגד כ"משא
 )כל משאלותיך(                                                              

 עלי שי"ח 
 '?מהבחירות חושש מי'

 
  הולכים עכשיו, הציבור כלפי עזה שנאה יש, ממש גרוע המצב" חדשות ובפיו א"שליט רבינו מרן אל מזמן לא נכנס ונמרץ צעיר עסקן

  ועוד" אחרת ייראה שהכל מבטיח שכנגד הצד, הבחירות שמחרת ביום נראה איך יודע מי, עושים מה, רדום והציבור בחירות לקראת
 .כולם נכונים אכן שנראים, זמירות וכהנה כהנה
 ?דואג אתה: בשאלה וענה קל מבט עליו העיף רבינו
 .כך כל שחור נראה כשהעתיד לדאוג לא אפשר איך, בודאי - מיד ענה ההוא
 .שצריך מה תעשה. תדאג אל: קלה באמירה סיים רבינו

  שמוכשר מי, העוצמה במלוא זה את יעשה ותפילה בתורה שכוחו מי, ותעשה תפעל. כלום ייצא לא ואחרות כאלה מדאגות: כלומר
 ! כלום יוצא מהדאגות. יעשה, בפעילות ולהרבות בציבור לעסוק וראוי

 
* 

 הקרבות הבחירות לקראת, הדרום ועד מהצפון, בארץ מקומות למספר עצמו את להטריח א"שליט רבינו צפוי ה"אי הקרובים בימים
 שלא בודאי, לאירועים מביתו יוצא ואינו כמעט לאחרונה כי, ידוע'. ג אות שסימנה התורה יהדות רשימת ולטובת, הבא בשבוע ובאות

 .צעיר לאדם גם וקלות נוחות שאינם בנסיעות עצמו את מייגע הוא מדוע מבינים כולם זאת ובכל, לעיר חוץ לאירועים
 .שלו בדרכיו ופועל טורח הוא! עושה פשוט הוא. יהיה ואיך יהיה מה שדואג איש אינו וגם, דברים איש אינו א"שליט רבינו
 .עין כהרף' ה ישועת בעיננו ונראה רבה שמיה ויתקדש יתגדל ואכן ולוואי. מיותרת מילה כל? אחריו נאמר מה ואנו

שלום שבת       בברכת 
גולדשטוף     יצחק 
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  העלון

 זיע"א.הצדיק הקדוש אדוננו מורנו ורבנו נחמן בן פיגא  של והקדושה הטהורה לכבוד נשמתו
וכן לעילוי נשמת  וכן לעילוי נשמת הצדיק הקדוש רבי יהודה זאב בן רבי יחיאל צבי ע"ה

  הצדיק חכם אברהם חי בן מסעודה
וכן לעילוי נשמת חברינו היקרים ארז בן דליה ע"ה ובועז בן רומיה ע"ה  וכן לעילוי נשמת 

 בת ר' מאיר ע"ה  וכן לעילוי נשמת שלמה בן נעמה ע"ה בתוך שאר כל נפטרי ישראל פערל
של משה בן אידה שיחיה וכן לרפואה שלמה והצלחה של בת שבע בת  שלמה לרפואה ולהבדיל

 ישראל ובנות בני כל של ייסורים בלי שלמה בתשובה ימימה שתחיה וכן לרפואה שלמה וחזרה
 ובעולם בארץ

 התורמים והתורמות ברוחניות ובגשמיות. להצלחת כלוכן 

 0527161619:לתרומות

      elitzur424@gmail.comלקבלת העלון במייל: 

 , וכן לעילוי נשמת יוסף חיים בן אברהם ע"הע"ה לעילוי נשמת יפה בת גולסטאן
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אם עשית עבירות, וגם שגם 
, וגם אם אם יש לך תאוות שמתגברות עליך

יש לך מידות רעות, ואתה באמת רוצה 
להתקרב ואתה לא מצליח! ואתה רוצה 

לעשות טוב, ואתה עושה רע. אתה רוצה 
 לקנות איזה דבר ברוחניות, ואתה לא מצליח!

– גם רוחניות זה הכל בהשגחה פרטית!

למה מהשמיים לא מאשרים וויזות? אדם 
רוצה להתקרב! נו, שיתנו לו וויזה!

תמשיך להתפלל! ומתי שבשמיים יראו 
שאתה ראוי לקבל את הדבר הזה שבקדושה 

, וזה יקרב אותך לה', כי אתה שאתה מבקש
תחיה את האפסיות שלך, אתה רק תהיה 

לך!  יתנואז  –אסיר תודה, ישתבח שמו לעד 
 ואם לא? לא נותנים לך!

לא שזה הכי טוב שאני 
רק כשעכשיו עוד לא עזרו  עושה עבירה, לא!

לי, ואני מקבל את זה באהבה, בשמחה, ואני 
אעשה תשובה ואני אתפלל
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של עולם, כך וכך עשיתי, סליחה, אני 
מתחרט...", תתפלל! תדבר עם ה'!

רבונו של עולם, עד שאני לא 
מודה לך, ממש מתוך שמחה על כל דבר 

שעובר עליי בחיים, אני לא רוצה כלום! אני 
רוצה להאמין בך! אני רוצה להאמין בך! ככה 

אתה רוצה? תודה! על כל דבר ודבר!

רבונו של עולם, עד שאני לא מאמינה שכל 
מה שעברתי זה ממך, והכל לטובתי 

הניצחית! אני לא יכולה להבין למה אתה 
עושה, אבל אני מאמינה שעשית לי את זה 

וזה הכי טוב בשבילי
אני לא רוצה כלום, רוצה רק להאמין בך! 

חוץ מזה אני לא רוצה כלום! עד שאני לא 
מאמינה בך, ושמחה ממש, בכל מה שעברתי, 

אני לא רוצה כלום בעולם הזה, רק אמונה! 
אני רוצה רק אמונה! רק להאמין בך שכל מה 

שעברתי זה הכי הכי טוב בשבילי! כל מה
שעברתי! להגיד לך תודה מתוך שמחה 

אמיתית!
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בראש השנה 
איך תראה השנה שלך כולה.קובעים 

אתה 
פש! למה אתה לא עומד לעשות תשובה כל טי

במקום לקבל דו"ח תקבל צ'ק! למה יום? 
אתה לא עושה תשובה? כמה ה' טוב! אי 

אפשר להבין את זה! בעולם הזה אין דוגמא 
לטוב של ה'! אין! 

מה זה 
ה! כל תשובה? תדבר עם ה'! זה כל התשוב

כך קל! מה אתה צריך לעשות? לדבר! "רבונו 
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אנא  שוב,  זו  בפרשה  התורה  מאתנו  מבקשת 
לכם,  שיש  ביותר  החשוב  הדבר  על  שמרו  מכם, 
תדבר  אל  תשמור"!  שפתך  "מוצא  שלכם.  הדיבור 
סתם, אל תדבר מגונה, אם הבטחת תקיים, כל שכן 

אם נשבעת, הדיבור הוא אתה ואתה זה הדיבור.

גורלי  הדיבור  כי  מילים,   לשקול  ללמוד  צריך 
בהשפעתו עלינו, ואם היה יודע אדם באמת לאמתה 
את גודל ההשפעה שיש לדברים אותם הוא מוציא 
לדבר  משתדל  יותר,  הרבה  שותק  היה  הוא  מפיו 
רק כשיש הכרח, בעיקר במצבים בהם נדרש ממנו 

לומר מילות חיזוק לזולתו.

מוליד  הזרע  כי  הזרע,  כמו  הוא  הדיבור  למעשה, 
יצירה  בספר  לכן  נפשות,  מוליד  והדיבור  גופים 
אחת,  ברית  המאור  וברית  הלשון  ברית  נקראת 
יחיד המכוונת באמצע" וכמו שצריך לשמור  "ברית 
הראויה  באדמה  רק  זרעים  ולזרוע  הברית  את 
ממש  כך  וטובים,  יפים  ראויים  פרי  עצי  להצמיח 
בעניין הדיבור, צריך לראות איפה זורעים אותם ואיך 
ומתי, לכלכל דבריו במשפט, ואשרי המדבר על אוזן 
השומעת.  וזה היום הגלות העיקרית בפרט ובכלל, 
ארבע  שיש  המדרש  שמבאר  כמו  הדיבור,  גלות 
גלויות, בבל פרס יוון ואדום, וכל אחת מהן מאופיינת 
מוסרית ומחשבתית מסוימת. גלות בבל  בפחיתות 
גלות  עריות,  גילוי  כנגד  יוון  גלות  זרה,  עבודה  כנגד 
פרס כנגד שפיכות דמים, וגלות אדום הכוללת את 
כולם כנגד לשון הרע, שהם הרי צאצאי עשיו שציד 
ֶּפן  ִּבי,  ַתֲעבֹר  "א  לישראל  אמרו  אדום  ובני  בפיו, 

ָהָרע  ָלׁשֹון  ֶאָּלא  ֶחֶרב  ְוֵאין   "ִלְקָראֶת ֵאֵצא  ַּבֶחֶרב 
ִּדְכִתיב "ּוְלׁשֹוָנם ֶחֶרב ַחָּדה"  וזה נכון שאדם נמצא 
בהתמודדות מתמדת עם כל סוגי הגלויות, כי אין יום 
ואין שעה שאדם לא נמצא בניסיון עם הגאווה שהיא 
ראש כל העבודות זרות, והתאווה הידועה והכעס גם 
הם בתוקפן תמיד, אך התיקון השורשי ביותר כיום 
בדורנו הוא הדיבור, ועליו צריכים לשמור מכל משמר, 
 א ֵתֵל" לכן דברה עליו התורה כמה וכמה פעמים
א ֵׁשַמע  ָרִכיל ְּבַעֶּמי", "ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרָחק", "א ִתּׂשָ
ָׁשְוא", כי תיקון הדיבור ושמירתו הוא התיקון היסודי 

והשורשי ביותר בנפש. 

הראשון  שהדבר  הלבבות,  חובות  בעל  אומר  וכך 
הוא  לעבוד,  להשתפר  הרוצה  אדם  צריך  עליו 
שלך,  החיים  את  וליעל  לשפר  רוצה  אתה  הדיבור, 
תעשה בראש ובראשונה חשבון נפש על מה שיוצא 
מהפה שלך, "עד שתהיה בעיניך הנעת האבר הכבד 
קשה  כמה  לשונך"  מהנעת  קלה  יותר  שבאבריך, 
לקום מהמיטה בבוקר אחרי שהלכת לישון באמצע 
הלילה, כמה כבדות יש בגוף, יותר מזה צריכה להיות 
כבד..  להיות  צריך  זה  כך  לשוננו..כל  הנעת  בעינינו 
שיצא  מה  לזכור  עצמך  על  "קבל  ואומר  וממשיך 
והתערבך  אדם  בני  עם  בהתחברך  ביומך,  מלשונך 
יום  בסוף  יום  כל  עשה"   – לכתבו  תוכל  ואם  בם, 
תנסה לראות מה דברת היום ואיך ועם מי, ולמחרת 
תנסה לייעל, לסנן מה שהיה מיותר, וכך לאט לאט 

תתקרב להשלמת נפשך לטובה 

וחותם הנושא בדברים אדירים אלו "כי המחשבה 

תאיר  שמש,   - והחשבון  לבך,  אל  שתכניסהו  נר,   -
מן  בו  צפון  שהוא  מה  לך  לגלות  מצפונך,  באורה 

הטוב והרע, והלשון - שער המצפון"

"הלשון שער המצפון" היינו שדרך הלשון ביכולתנו 
להגיע אל הטוב הצפון בנו, אל המצפן שינווט אותנו 
לאוצר הנשמה שלנו, כי הלשון זה המפתח מאסטר 
לכל חדרי הנפש, אם רק נדע להשתמש בה באופן 

הראוי.

מנהגים של ערב ראש השנה
האם  נדרים,  התרת  בנוסח  שאלה: 
הוא"  בריך  קודשא  "בצירוף  לומר  נכון 

או "ברשות קודשא בריך הוא"? 
הוא  בריך  קודשא  "ברשות  לומר  נכון  יותר 
הקב"ה  את  לצרף  הכבוד  מן  זה  שאין  ושכינתיה" 

אלינו. כף החיים (סימן תקפ"א סעיף קטן כ').

לאחל  המנהג  חל  ממתי  שאלה: 
לחבירו "לשנה טובה תיכתב ותיחתם?

מתחילת חודש אלול כבר מתחילים לאחל "שנה 
חודש  שמתחילת  בפוסקים  המבואר  כפי  טובה" 
לרמוז  צריך  לחבירו  איגרת  אדם  כשכותב  אלול 
תכתב  טובה  לשנה  עליו  שמבקש  בהתחלתו  לו 
וא"ר  נוראים)  ימים  (הלכות  מהרי"ל  בדרשות  כ"כ  ותחתם. 

(סק"א) וכף החיים (סימן תקפ"א סעיף קטן י"ח).

להיות  צריכים  אנשים  כמה  שאלה: 
בשעת התרת נדרים?

משתדלים לכתחילה שיהיו עשרה אנשים המתירים, 
ואם אי אפשר אז עושים בשלשה. כף החיים (שם).

שכדאי  מיוחדים  דברים  ישנם  האם 
לעשותם בערב ראש השנה?

מאד,  גדולה  השנה  של  האחרון  היום  של  מעלתו 
אחד,  רגע  אפי'  לאבד  שלא  ביותר  האדם  בו  ויזהר 
ובקיום  בכוונה  ובתפילה  התורה  בלימוד  וישתדל 
עוונותיו  כל  על  לכפר  זה  יום  בכח  יש  כי  המצוות, 
בדברי  דברים  וכמה  כמה  ונאמרו  השנה.  כל  של 

הפוסקים שטוב לעשות בערב ראש השנה:

יעשה חשבון נפש על מעשיו במה צריך לתקן,  א. 
ויעשה תשובה על חטאיו. השל"ה הקדוש (דיני ראש 

השנה נר מצוה אות ז').

מתחילת  פסוקים  מהחומש  בתורה  לקרא  טוב  ב. 
פרשת כי תבא עד והגר אשר בקרבך (דברים פרק כ"ו, 
פסוקים א-יא) רבינו חיים פלאג'י בספר מועד לכל חי (סימן י"ב אות 

ב'). 

שולחן  השנה,  ראש  ערב  להתענות  נוהגים  יש  ג. 
ערוך (סימן תקפ"א סעיף ב'). 

ראש  ערב  ביום  ללכת  קדושים  ישראל  מנהג  ד. 
מהשם  רחמים  ולבקש  עלמין,  לבית  השנה 
יתברך על קברות הצדיקים, כדי שיבקשו עלינו 
רחמים, וכן שירחם עלינו בזכותם, ובגמ' ובזוהר 
מבואר שנפשות המתים עולות למעלה בראש 
ולכן  בדיננו,  נעשה  מה  ולדרוש  לחקור  השנה 
אנו מקדימים ומתפללים שם, כדי שיהא להם 
כח לבקש עבורנו ועוד מבואר בזוהר שאלמלא 
תפילת המתים על החיים לא היינו מתקיימים 

בעולם אפי' חצי יום. ספר חסידים (סימן תשט – 
תשיא) זוהר חומש שמות (ט"ז עמוד ב').

הצדיק יבקש מה' יתברך  כאשר מתפלל על קבר  ה. 
שיתן אליו רחמים בזכות הצדיק וזכות תורתו ומעשיו, 
איסור  בזה  שיש  משום  עצמו  מהצדיק  יבקש  ולא 
שלא לדרוש אל המתים. ספר שופר בציון (פרק א' סעיף ז') 

הביא לזוהר הקדוש ועוד דברים בעניין זה.

טוב לנשים לעשות בערב ראש השנה הפרשת  ו. 
בראש  שנבראה  חוה  חטא  על  לכפר  חלה, 
שהוא  הראשון  אדם  לחטא  וגרמה  השנה 
"חלתו של עולם". (מטה אפרים סימן תקפ"א אות נא).

ירבה בנתינת צדקה ביום זה, כי היא מסוגלת מאוד  ז. 
בעמדנו  בעדינו  שתגן  יכולה  וגם  לכפרה,  זה  ביום 
למשפט שיוציא לאור משפטינו. שופר בציון (עמוד יח).

השנה  ראש  בערב  לטבול  איש  כל  על  מצוה  ח. 
במקוה של טהרה כשר, ויועיל לו להשליך מעליו 
כל הטומאות והמחשבות זרות שנדבקו בו מכל 
נפלאים  ורמזים  סודות  זה  בעניין  ויש  השנה, 
שיהרהר  ובלבד  הדין,  ביום  האדם  לתועלת 
תשובה בשעה זו. ספר המנהגות (דף ב' עמוד א'). 

נוהגים להסתפר קודם ראש השנה, כדי להראות  ט. 
בזה שאנו בטוחים בהשם יתברך שיוציאנו זכאים 
בדין, ושיעשה לנו ניסים ונפלאות, והמסתפר ביום 
חצות  קודם  להסתפר  ישתדל  השנה  ראש  ערב 
שערות  לגלח  מאד  טוב  הקבלה  פי  ועל  היום, 
(סימן  ערוך  שולחן  וגבורות.  לדינים  הרומזות  הראש 
תקפ"א סעי' ד') וזוהר הקדוש פרשת בהעלותך (קנ"א עמוד ב').

גן הדעת
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 ח סד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ִקּבּוץ  ַמֲעַלת  ִמּגֶֹדל  מֹוַהְרַנ"ְּת  ַּפַעם  ְּכֶׁשִהְפִליג 
ָּכל  ְוָאַמר:  ָעָנה  ְּבאּוַמאן,  ָנה  ְּברֹאׁש-ַהּׁשָ ַאַנ"ׁש 
אּוָלם   ,"ַהֶּמֶל" ָנה  ְּברֹאׁש-ַהּׁשָ צֹוֵעק  ָהעֹוָלם 

ַהַהְכָּתָרה ִהיא ְּבאּוַמאן". (שיש"ק ג-קסח)

ָנה  ַּפַעם ְּכֶׁשָּנְסעּו ֵמַאַנ"ׁש ַלִּקּבּוץ ַעל רֹאׁש ַהּׁשָ
ְנִסיָעָתם  ְּבֶאְמַצע  ֵּביֵניֶהם  ִנְׁשֲאָלה  ְּבאּוַמאן, 
"ֲחִסיֵדי  ָלנּו  ֵאין  ַמּדּוַע  ַהְמפּוְרֶסֶמת,  ֵאָלה  ַהּׁשְ
ֶאָחד  ְוָכל  ַהֲחִסיִדים,  ִּכְׁשָאר  ַרִּבי  ְּבֶרְסֶלב" 
ֵמַהּנֹוְסִעים ָאַמר ַטַעם ַאֵחר, ָנַסע ִעָּמֶהם ָאז ַּגם 
אּוָּכִפים  ֵמֲעִׂשַּית  ֶׁשִהְתַּפְרֵנס  ֶאָחד  ָּפׁשּוט  ִאיׁש 
ּוַפְרסֹות ַלֲחמֹוִרים ְוסּוִסים, ַנֲעָנה ַאף הּוא ְוָאַמר, 
"ֶנֶגד ָהֱאֶמת ַהְגדֹוָלה ֶׁשָהְיָתה ְּבַרֵּבנּו ִמי הּוא ַּכּיֹום 
ֶׁשָּיכֹול ָלקּום ְולֹוַמר ַעל ַעְצמֹו 'ֲאִני' ָהַרִּבי", ּוִמִּלים 
נֹוְקִבים ֵאּלּו ֶׁשָּיְצאּו ִמִּפי ִאיׁש ָּפׁשּוט, ִהְדִהימּו ֶאת 
ַהּנֹוְכִחים ְּבַפְׁשטּות ֲאִמּתּוָתם, ְוִקְּבלּו ֻּכָּלם ַּדְעּתֹו. 

(שם ד-תנ)

פנינים
חסידות ברסלב



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה, אברהם יהודה בן שרה רבקה, וחיים ישראל בן חיה

להרוויח פעמיים
השעה הייתה שבע בבוקר. 

יום  באלול  (כ'  כהנמן  שלמה  יוסף  רבי  הגאון 
הוא  לאחרונה  מתי  זכר  לא  הוא  נדרך.  פטירתו) 

התעורר בשעה כה מאוחרת לפי מושגיו. 

תוך רגעים ספורים היה הרב לאחר נטילת ידיים, 
לבוש ומברך על נטילת ידיים וברכות התורה. 

שהקים   - פוניבז'  ישיבת  ותחזוק  הקמת  לצורך 
הגרי"ש בבני ברק - נדד הרב ברחבי העולם בשנים 
שאחרי מלחמת העולם השנייה, כדי להתרים נדיבי 
עם להחזקת הישיבה ומוסדותיה. כעת שהה הגרי"ש 

בפרנקפורט, בה התגורר רבי יעקב רוזנהיים. 

חס  רוזנהיים  הרב 
הרב  של  כבודו  על 
לו:  והציע  כהנמן 
בביתי  הרב  "ישב 
אני  בתורה.  ויהגה 
עצמי  על  נוטל 
להפגיש  התחייבות 
גבירים  עם  אותו 
לתרום  שיסכימו 
יגיע  הרב  לישיבה. 
את  לקבל  רק 
התרומה ולא יצטרך 
פתחי  על  לחזר 

נדיבים". 

כהנמן  הרב 
להצעה  הסכים 
בבית  ישב  הנדיבה, 
הרב רוזנהיים ועסק 

בתורה. 

הגיע  אחד  יום 
אל  רוזנהיים  הרב 
לו  ובישר  הגרי"ש 
מתושבי  שעשיר 
אמור  פרנקפורט 
לנסוע מחר למספר 

עם  סיכם  רוזנהיים  הרב  עסקיו.  לצורך  שבועות 
העשיר שטרם נסיעתו ייפגש עם הרב כהנמן לצורך 
זמן  מצא  לא  אך  הסכים,  אמנם  העשיר  הישיבה. 
של  בסיכומו  שלו.   העמוס  בלו"ז  הפגישה  לקיום 
בבוקר  בשמונה  מחר  הגביר:  הודיע  ארוך  ניסיון 
הרב  יואיל  אם  חפצי.  למחוז  הרכבת  יוצאת  בדיוק 
להגיע בשעה שבע וחצי לתחנת הרכבת, אפגוש בו 
שבע  ועתה,  יפה.   בעין  לישיבה  ואתרום  בניחותא 
ועשרה בבוקר, מתלבט הגרי"ש כהנמן: האם ללכת 
שכן  התרומה,  ואת  הנדיב  את  ולהפסיד  לשחרית 
מדובר בצורך מצווה לאפשר לימוד תורה; או שמא 

להתפלל קודם שחרית וה' ישלח עזרו מאין. 

לטובת  הרב  הכריע  קצר  רגע  של  בסיכומו 
האפשרות השנייה. הוא נכנס לבית הכנסת, התעטר 

בטלית ובתפילין והתפלל בניחותא ובכוונה, בידיעה 
כבר  והרכבת  הגביר  למהר.  לאן  לו  שאין  ברורה 

הפליגו. 

לאחר התפילה החליט הגרי"ש כהנמן ללכת בכל 
זאת לתחנת הרכבת. לעשות השתדלות. 

***

לפני  יצאה  הרי  הרכבת  ריק,  כמעט  היה  הרציף 
בתחנת  ספסל  על  התיישב  הרב  השעה.  כמחצית 

הרכבת לנוח מעט מהדרך. 

כבוד  לי  "יסלח  כולו.  מתנשף  הגביר  הגיע  לפתע 
הרב!" קרא ברגש, "אני מתנצל מעומק הלב שהרב 
כבר  לי  מחכה 
למעלה משעה"... 

הרב כהנמן ניסה 
כמה  להשחיל 
מילים על כך שגם 
והגיע  איחר  הוא 
מספר  לפני  רק 
הגביר  אבל  דקות. 
לא הסכים לשמוע 
התנצלות:  שום 
עם  קבעתי  "אני 
הרב פגישה בשעה 
ומחובתי  שבע 
בזמנים.  לעמוד 
אין זה משנה מתי 
אני   - הגיע  הרב 

איחרתי!"

"לכפר"  כדי 
הרב"  ה"זמן  על 
הרב  שנאלץ 
לחכות  כהנמן 
הגביר  הוציא  לו, 
המחאות  פנקס 
נכבד  סכום  ורשם 
לטובת  מאוד 

הישיבה. 

המעשה  את  כהנמן  הרב  שסיפר  בעת  לימים, 
לשומעי לקחו, הטעים את הלקח שהפיק ממנו: 

שבע  בשעה  הרכבת  לתחנת  ממהר  הייתי  "אילו 
וחצי כדי להספיק את הגביר, הייתי מתייאש בשעה 
שמונה וכמה דקות לאחר שהרכבת עזבה והייתי שב 
לבית הכנסת כדי להתפלל. כמובן שלא הייתי מוצא 
את הגביר שהגיע שעה לאחר מכן לתחנת הרכבת 
התפילה  לפני  הלכתי  גם  פעמיים.  מפסיד  והייתי 
ברגע  "אולם  התרומה.  את  הפסדתי  וגם  לפגישה 
שיהודי עושה את המוטל עליו לפי כללי ההלכה בלי 
לחפש מקום לפשרות, הוא זוכה לסייעתא דשמיא 

מיוחדת להצלחה בענייניו".

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

גדולה.

מה הקשר אלי?
ואם תשאל: וכי אני מאשים את ה'? התשובה 
מאשים  הוא  בעצבות  שהאדם  פעם  שבכל  היא 
את ה' שה' חייב לו, כי רבי נחמן אומר שעצבות 
לו  עושה  שאינו  הקב"ה  על  כעס  למעשה  היא 
אלא  זאת  אין  ה'?  על  כועס  אתה  איך  רצונו. 
שאתה רואה את כל החסדים שה' עושה איתך 
מסתדר  שלא  קטן  דבר  וכל  מאליהם,  כמובנים 
או  בעצבות,  ולשקוע  ה'  על  לכעוס  לך  גורם  לך 
במרמור או בבכיינות ואז אתה בדיוק כמו יעקב 

האברך.

על  כועס  או  אחרים  על  מתלונן  אתה  אם  גם 
הוא  ה'  כי  ה',  על  מתרעם  למעשה  אתה  עצמך, 
יוצא  כולם.  המעשים  כל  את  ויעשה  עושה  עשה 

שכל תלונה וכל עצבות היא כפיות טובה נוראה.

וגם אלה שבוכים מדוע לא מתקבלת תפילתם, 
שהתפללו  מכיוון  להם  שמגיע  טוענים  למעשה 
תפילה',  'עיון  של  האיסור  בדיוק  וזה  בכוונה, 
שנפסק בהלכה, שתפילה כזאת מעוררת קטרוג 

גדול על האדם.

בבית  כי  מאוד.  מובן  זה  הזה,  המשל  פי  ועל 
דין של מעלה יודעים שה' צדיק וישר ועושה עם 
לומר  במקום  והאדם,  חסדים;  אינסוף  האדם 
תודה, הוא טוען טענות קשות ומבזה את הקב"ה 
ואומר שהוא חלילה חייב ולא משלם. ולכן רוצים 
את  ובודקים  ה',  שם  את  לטהר  מיד  בשמיים 

האדם במידת הדין.

התשובה הראשונה
והפתרון היחיד לכפיות טובה ולחוצפה הנוראה 
זה  ושורשית.  עמוקה  הטוב  הכרת  מידת  היא 
היסוד של היהדות. ולכן כתוב בפרשה שלנו שלא 
הייתה  שלא  בגלל  ה'  בקהל  ומואבי  עמוני  יבוא 

להם הכרת הטוב לעם ישראל.

כי כל רע בעולם, אם הוא לא רע גמור, אפשר 
להפוך אותו לטוב. ולכן המצרים והאדומים שיש 
בהם הרבה מאוד רע ועשו לנו הרבה מאוד רע – 
אבל  ה'.  בקהל  ולבוא  להתגייר  יכולים  זאת  בכל 
רע גמור לא יכול לבוא בקהל ה' לעולם. ומי שאין 

לו הכרת הטוב הוא רע גמור ר"ל.

כל שכן שאדם לא רק לא מכיר טובה, אלא עוד 
טענות.  וטוען  ומתרעם  וכועס  לו  שחייבים  חושב 
זה בוודאי חמור מאוד. ולכן כל זלזול בהורים חמור 
מאוד, כי הוא התעלמות מכל הטובה שעשו איתך. 
כל  עבור  שעושה  יתברך  ה'  כלפי  זלזול  שכן  כל 

נברא את הטוב המושלם והמוחלט.

ועכשיו בחודש אלול ובהכנה ליום הדין, התשובה 
לחיות  להפסיק  היא  האדם  של  הראשונה 
להפסיק  ובוודאי  ה',  של  מהטובות  בהתעלמות 
להתרעם ולהתלונן על ה'; ומצד שני, עלינו להגביר 
באמונה  ולחיות  הטוב  הכרת  ואת  ההודיה  את 
שלימה ואמתית שכל חיינו הם בחסדי ה' וברחמיו 
המרובים ובחסד חינם, וה' לא חייב לנו כלום, ואין 
שום  ולתבוע  לדרוש  פה  ופתחון  זכות  שום  לנו 
דבר, רק לבקש מתנת חינם. וכך נמליך עלינו את 
ה' באמת ונזכה לשנה טובה ומתוקה לשנה של 

הודיה ואמונה.

בברכת שבת שלום ומבורך
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חום ואהבה או חום גבוה פרק ט'
יתנהג  והילד  שפעמים  לדעת  עלינו  יקרים,  הורים 
וזה  וישתגע  יתמרד  יתחצף,  יציק,  ינדנד,  בקטנוניות, 

לא תמיד יהיה תלוי רק בנו. 

נתאמץ  המושלמים,  ההורים  ונהיה  במידה  גם 
חום  להם  ניתן  ילדינו,  את  לחנך  מאוד  ונשתדל 
לא  שלילי,  מפינוק  ונמנע  ובנדיבות  בשפע  ואהבה 
שקטים  אדיבים  מנומסים,  יהיו  ילדינו  כל  תמיד 
"לפי  לגמרי  איתם  נתנהג  כאשר  אפילו  ונחמדים. 
מהסיבה  וזאת  לפנינו  רבה  עבודה  עדיין  הספר", 

הבאה: 

רע מנעוריו

בקטנוניות,  יתנהג  ברייתו  מטבע  והילד  פעמים 
ינדנד, יציק, יתחצף ויתמרד.  הוא יתקשה להתחשב 
שבהם  מצבים  להבין  יצליח  ולא  בסביבתו  או  בנו 
וזאת  בסדר.  ולהיות  יפה  להתנהג  מוכרח  הוא 
הוא  ומטבעו  מידת-רחמנות,  בליבו  שאין  מחמת 
לב  יצר  "כי  עליו:  מעיד  יתברך  שה'  כמו  ורע,  אנוכי 
האדם רע מנעוריו" (בראשית ח' כא') ורש"י מסביר: 

"עוד משננער ממעי אימו ניתן בו יצר רע".

של  יצר  גם  הוא  הילד,  בלב  שנמצא  זה  רע  יצר 
קטן  שמוחו  ובגלל  ו"קטנות-מוחין"  הדעת  צמצום 
ומצומצם, הבנתו ותפיסתו את העולם חסרה והוא 
בטוח שהוא חי לבדו בעולם. זו הסיבה, מדוע הילד 
נפגע בקלות ודורש תמיד שיספקו את כבודו ורצונו, 
הילד חושב שהכול מגיע לו וכולם- ובעיקר ההורים 
את  ולעשות  אותו  לכבד  אליו,  להתבטל  צריכים 
רצונו. הילד שנמצא ב-"קטנות מוחין" אינו מבין כלל 
מה אנו הגדולים דורשים ממנו. הוא אינו מבין את 
ליבו  בכל  מאמין  הוא  בהתנהגותו,  ה-"מוזר"  החלק 
ואפילו  רצונו  את  לספק  תמיד  צריכים  שההורים 
יהיה זה במצבים הכי לא מתאימים. אולם התנהגות 
"הדרכה"  יקבל  והוא  במידה  לנצח,  תמשך  לא  זו 

חינוכית.

חינוך בישוב הדעת

כאשר נדלג על שלב החינוך וההדרכה, נקבל ילד 
גדול המתנהג כתינוק. 

זה אחד ההסברים, מדוע ילד בן עשר יכול לפעמים 
על  או  קיבל  שלא  ממתק  על  היסטרי  בבכי  לפרוץ 

שהעדפתם לקחת לקניות את אחיו ולא אותו.

לתבוע  ואפילו  לדרוש  שלו,  הטבעית  הנטייה 
שהוא  מה  כל  את  והצקה  נדנוד  ידי  על  בכוחניות 
רוצה, נובע מחוסר הבנה והרגל, ולאו דווקא מרצון 

להפריע לנו או מבעיה מסויימת. 

כאשר  כי  לנו?!  חשובות  הללו  ההקדמות  מדוע 
נבין את המניע להתנהגותו של הילד, שבהתנהגותו 
המפונקת הוא מנסה להשיג משהו והוא לא מתנהג 
אותנו,  לבייש  או  להציק  להפריע,  שרצונו  בגלל  כך 
יוכל  אליו  ההוגן  והיחס  ישתפר  כלפיו  שלנו  היחס 

להוות "קרקע פורייה" לעבודה חינוכית עם הילד. 

"התקפת  בזמן  לזכור  נצטרך  הזה,  ההסבר  את 
הפינוק" של הילד, ולפעול על פי ההנחיות כדלהלן:

הנחיות כדלהלן

רובוטים  אנחנו  מה  כדלהלן?!  ההנחיות  סליחה! 
הרי  אנחנו  מתוכנתים?!  להיות  מאיתנו  נדרש  או 
פינוק"  "התקפת  מקבל  הילד  וכאשר  אדם,  בני 
קנינו  לא  כי  היסטרי,  בבכי  הרצפה  על  משתולל 
את  לו  שלקחנו  בגלל  או  שרצה  הממתק  את  לו 
לעלות  צריך  והוא  הלילה  הגיע  כבר  כי  האופניים, 
ולפעמים  החלטית  פעולה  של  סיטואציה  זו  לבית, 
גם בדרך קשה, ולא של הסברים "כדלהלן"??? טוב, 
תירגעו. אני לא אמרתי, שצריך לתת לילד "הסברים 
"מה  לשאלה  ההסבר  שאת  אמרתי  אני  כדלהלן". 
לעשות בשעת התקפת פינוק" נקרא כדלהלן: בזמן 
"התקפת-פינוק" עלינו להיות רגועים, לנשום עמוק, 
כאשר  מגיבים.  שאנחנו  לפני  שניות  מספר  ולחשוב 
ננהג בחכמה ובתבונה, נוכל בע"ה לעזור לילד שלנו 

ולהדריכו בנחת בדרך הנכונה.

התנהגות בשעת התקפת פינוק

אופן  בשום  לרדת  לא  נדרש:  ההורים  מאיתנו 
ומבין   סבלני  להיות  להירגע,  הילד,  של  לקטנוניות 
הילד  את  וללמד  "הורה-מחנך"  להיות  חשוב,  והכי 
לעשות,  אסור  ומה  מותר  מה  להתנהג:  צריך  כיצד 
לא  ומה  נורמאלית  כהתנהגות  מקבלים  אנחנו  מה 

נוכל לקבל. בהצלחה!

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

בדיחות הדעת

אחד נכנס לבית חבירו הטיפש, ראה במקרר 
בקבוק מלא וריק. שאלו:

המלא אני מבין, אבל הריק למה?

מיועד  זה  צמאים,  שלא  כאלו  יש  ענהו: 
עבורם..
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052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

ילדון חידודון

המוזכרת  פרסית  בלשון  מילה  חידה: 
בפרשה – מהי?

תשובה פרשת ראה: לפי המדרש (תנחומא ראה פרק יח): 
"אמר הקב"ה 4 שלי כנגד 4 שלך: בנך, בתך, עבדך ואמתך.

הזוכה: ר. ווכטל, ירושלים.

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

בין הפותרים יוגרלו מתנות

ַּכְרִטיס ֶׁשל ְיׁשּועֹות
ֶאָחד ֶׁשָּפַגׁש אֹוִתי ָאַמר ִלי: 'ְכּבֹוד ָהַרב, ּבֹוא ַוֲאַסֵּפר 
ִלְנסַֹע  ָרָצה  ֶׁשהּוא  ִסֵּפר,   ְוָכ ִנִּסים'.  ֶׁשל  ִסּפּוִרים   ְל
ֶׁשְּכִפי  ְלַעְצמֹו  ָאַמר  ִלְנסַֹע.  ֶּכֶסף  לֹו  ָהָיה  ְוא  ְלאּוָמן, 
ֶּכֶסף  לֹו  ֶׁשֵאין  ֵמַאַחר  ִלְנסַֹע,   ָצִרי א  הּוא  ַהִּנְרֶאה, 
 ְל ַרָּבה  'ּתֹוָדה  ַלה':  ְלהֹודֹות  ְוִהְתִחיל  ִלְנסַֹע,  ִּבְׁשִביל 

ה' ֶׁשֵאין ִלי ֶּכֶסף ִלְנסַֹע ְלאּוָמן'.

נֹוֵסַע  'ַאָּתה  ֲחֵברֹו:  אֹותֹו  ָׁשַאל  ַלֲעבֹוָדה,  ִהִּגיַע 
לֹו:  ָעָנה  'ָלָּמה?'  ֶהָחֵבר:  ָׁשַאל  'א'.  לֹו:  ָעָנה  ְלאּוָמן?' 
'ֵאין ִלי ֶאְפָׁשרּות'. ָאַמר לֹו: 'ַקח ֶאת ַּכְרִטיס ָהַאְׁשַראי 

ֶׁשִּלי – ַאָּתה נֹוֵסַע ְלאּוָמן!'

הּוא,  ָּגדֹול  ַהּיֹוֵתר  ַהֵּנס  ַהָּקָטן...  ַהֵּנס  ָהָיה  ֶזה 
לֹו  ֶׁשֵּיׁש  לֹו  ּומֹוִדיִעים  ֵמַהָּצָבא,  ֵאָליו  רּו  ֶׁשִהְתַקּׁשְ

ִמְׁשָּפט ְצָבִאי, ְוָלֵכן הּוא א ָיכֹול ִלְנסַֹע ְלאּוָמן.

 ְל ַרָּבה  ּתֹוָדה  עֹוָלם.  ֶׁשל  'ִרּבֹונֹו  ַלה':  ְוהֹוָדה  ָעַמד 
ַאֶחֶרת,  ִמִּסָּבה  ַהַּפַעם  ְלאּוָמן,  ִלְנסַֹע  ָיכֹול  א  ֶׁשֲאִני 
ְוִהֵּנה  מֹוֶדה,  הּוא  ָּכָכה  ִלי...'  ֵהֵבאָת  ְּכָבר  ֶּכֶסף  ִּכי 
ֶׁשַהְּמַפֵּקד  לֹו  ְלהֹוִדיַע  ֵמַהָּצָבא,  ֵאָליו  ִרים  ִמְתַקּׁשְ
ֶהְחִליט ִלְדחֹות ֶאת ַהִּמְׁשָּפט... ִסּפּוִרים ָּכֵאֶּלה ֶאְפָׁשר 
ַהּתֹוָדה   ֶּדֶר ְלִחּזּוק  ְמאֹד  טֹוב  ְוֶזה  סֹוף,  ְּבִלי  ְלַסֵּפר 

ְוַההֹוָדָאה.

ְמַסְּפִרים ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ְּבַתְלִמיֵדי ַהַּמִּגיד ִמֶּמְזִריְטׁש 
ע"ה, ֶׁשַּפַעם ַאַחת ִּבְּקׁשּו ֵמַהַּמִּגיד ַזַצ"ל ֶׁשְּיָבֵאר ָלֶהם 

ַעל   ְלָבֵר ָאָדם  "ַחָּיב  ִּבְבָרכֹות  ַהּזֹאת  ַהִּמְׁשָנה  ֶאת 
ָלֶהם  ָאַמר  ַהּטֹוָבה".  ַעל   ְמָבֵר ֶׁשהּוא  ְּכֵׁשם  ָהָרָעה 
ַהַּמִּגיד ִזיָע"א, ֶׁשַהּטֹוב ְּביֹוֵתר הּוא, ֶׁשִּיְפנּו ְלַרִּבי זּוָׁשא 
ַהִּמְׁשָנה  ֶאת  ֵהיֵטב  ָלֶהם  ְיָבֵאר  ְּבַוַּדאי  ְוהּוא  ַהַּצִּדיק, 

ַהּזֹאת...

ָהְלכּו ַהַּתְלִמיִדים ְלַרִּבי זּוָׁשא, ֶׁשָהָיה ָעִני ָמרּוד, ְוַגם 
ֶאת ָמה ֶׁשָהָיה ְמַקֵּבל ֵמֲחִסיָדיו ּוֵמָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָּבאּו 
ְלִהְתָּבֵר ִמִּפיו – ָהָיה ֵמַחֵּלק ִלְצָדָקה. ֵהם ִהִּגיעּו ֵאָליו 
ִנְכְנסּו  ֵהם  ַּבַּגג.  חֹוִרים  ִעם  ִּבְקָּתה  ֻמְזָנח,  ַּבִית  ְוָראּו 
ָּפָניו  ְוִהֵּנה  ְמֻרָּפִטים,  ִּבְבָגִדים  זּוָׁשא  ַרִּבי  ֶאת  ְוָראּו 

ְמִאירֹות ּוְׂשֵמחֹות ְּכמֹו ָּתִמיד.

ְּתָבֵאר  ֶׁשַאָּתה  ָאַמר  ַהַּמִּגיד  זּוָׁשא,  "ַרִּבי  לֹו:  ָאְמרּו 
ָלנּו ֶאת ַהִּמְׁשָנה: 'ַחָּיב ָאָדם ְלָבֵר ַעל ָהָרָעה ְוכּו'...'", 
ַהַּמִּגיד,  ַּבָּקַׁשת  ַעל  ְוָתַמּה  ְּביֹוֵתר  זּוָׁשא  ַרִּבי  ִהְתַפֵּּלא 
ְיָבֵאר  זּוָׁשא  ֶׁשַּדְוָקא  ַהַּמִּגיד?  ָאַמר   ָּכ" ָלֶהם:  ְוָאַמר 
ֶׁשַּמָּמׁש  ִמְׁשָנה  זֹו  ֲהֵרי  ַהּזֹאת?!  ַהִּמְׁשָנה  ֶאת  ָלֶכם 
ְסתּוָמה ְּבֵעיַני, ֶׁשֲהֵרי ֵמעֹוָלם א ִהְצַלְחִּתי ְלָהִבין ַעל 
ֵאיֶזה ַרע ְמֻדָּבר ֶׁשָּצִרי ְלָבֵר ָעָליו, ְוִכי ֵיׁש ַרע ָּבעֹוָלם 
ְּכָלל? ֵמעֹוָלם א ָקָרה ִלי ׁשּום ָּדָבר ַרע, ַהּכֹל ָּתִמיד 

טֹוב ְוֵאי ֲאָבֵאר ָלֶכם ִמְׁשָנה ְּתמּוָהה ֶׁשָּכזֹו?"

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

אישה בונה
בנה  כאלו  וכלה  חתן  המשמח  "כל  חז"ל:  אמרו 
בית  שכל  למדנו  ומכאן  ירושלים",  מחורבות  אחת 
ברור  ירושלים.  נבנית  זה  ידי  על  שנבנה,  מישראל 
שנבנה  בית  על  בדבריהם  כיוונו  שחז"ל  הדבר, 
בניין  נקרא  זה  שרק  ורעות,  שלום  של  יסודות  עם 
ירושלים. כי אם, חס ושלום, בני זוג חיים בלי שלום 
חורבן  אלא  הבית,  בניין  נקרא  לא  בוודאי  זה  בית, 

הבית.

בנין  על  מופקד  שיותר  מי  הזוג,  ומבני 
הבית, היא האשה. כמו שכתוב: "חכמות 
חכמות  כתוב:  ולא  ביתה",  בנתה  נשים 
אנשים בנה ביתו... לאשה יש את ה'בינה' 
'בדק  על  מופקדת  להיות   – בניין  לשון   –
בקלקולים  להבחין   – כלומר  הבית', 
הבית,  ולחורבן  להרס  להביא  המאיימים 
של  לתיקונם  לדאוג  וכן  אותם,  ולמנוע 

קלקולים שכבר באו, ולשמור על שלמות ביתה.

והנה, חז"ל דרשו את הפסוק "חכמות נשים בנתה 
ביתה" בשני אופנים:

בעלה  את  לקרב  אשה  של  חוכמתה   – האחד 
לתורה ולמצוות. לדוגמא הביאו את דבורה הנביאה, 
שבזכותה זכה בעלה, ברק בן אבינועם, לחיי עולם 
אותו  ושולחת  פתילות,  בידו  נותנת  שהייתה  הבא, 
לבית המקדש כדי להרבות אורו של הקדוש-ברוך-

הוא. 

הוא  זה,  במאמר  לנו  הנוגע  שהוא  השני,  והאופן 
מיני  מכל  בעלה  את  להציל  האשה  של  החכמה 
דברים רעים והסתבכויות וצרות, ולדוגמא הביאו את 
בחוכמתה  אותו  שהצילה  פלת,  בן  און  של  אשתו 
מובא  וכך  ועדתו.  קרח  במחלוקת  מהשתתפות 
רב:  אמר  קרח).  שמעוני  (ילקוט  במדרש  המעשה 
קרח.  ממחלוקת  אותו  הצילה  אשתו  פלת,  בן  און 
יצא  מה  מינה?  נפקא  מאי  לו:  אמרה 
וכה  כה  בין  הלא  הזו?  מהמחלוקת  לך 
אתה תלמיד. אם אהרן הוא הרב – אתה 
אתה   – הרב  הוא  קרח  ואם  תלמיד, 
הייתי  אעשה?  ומה  לה:  אמר  תלמיד... 
להחזיק  ונשבעתי  עמהם  אחת  בעצה 
אני  יודעת  לו:  אמרה  במחלוקת.  עמם 
שנאמר:  הם,  קדושים  קרח  אנשי  שכל 
אותך!  אציל  ואני  בבית  שב  קדושים.  העדה  כל 
הלכה אשתו של און בן פלת, והשקתה אותו יין, כדי 
פתאום,  להתבלבל  או  להתחרט  יוכל  ולא  שירדם 
והיא  אנוס,  מדין  מהשבועה,  אותו  לפטור  כדי  וכן 
בפתח  וישבה  שערה  את  וסתרה  גילתה  עצמה 
האוהל, וכל אחד מאנשי קרח שבא לקרוא לאון בן 
פלת להצטרף למחלוקת, ראה שאשתו לא צנועה 
ומיד חזר לאחוריו. בין כך ובין כך התמשך הזמן, עד 

שנבלעו קרח ועדתו באדמה, ואון בן פלת ניצל. 

רואים ממדרש זה את כוחה של אשתו של און בן 
פלת, שהצילה אותו מהמחלוקת הנוראה על משה, 
לעולם  חלקו  ואבד  מת  לה  שותף  שהיה  מי  שכל 
שבהם  הנועם  דרכי  את  לומדים  גם  וממנה  הבא, 

הצילה את בעלה. 

בנחישות,  למשימה  ניגשה  בוודאי  היא  אמנם 
רבה  לא  היא  אבל  פועלת,  הייתה  לא  אחרת 
ובמתק  בחכמה  אלא  אתו,  התווכחה  ולא  אתו 
בשבילו".  "לא  פשוט  שזה  להבין  לו  נתנה  שפתים 
ולא זו בלבד שנתנה לו להבין את טעותו, אלא גם 
כמו  מהצרה,  להיחלץ  והעזרה  הדרך  את  לו  נתנה 
שראינו, שכשאמר לה און בן פלת, שהוא לא יודע 
איך לצאת מהצרה הזו שנקלע אליה, היא הרגיעה 
ותציל  בהם  תטפל  כבר  שהיא  לו  והבטיחה  אותו 
אותו מידם. ועל זה אמרו חז"ל את הפסוק: חכמות 
נשים בנתה ביתה! כי זו חכמה מיוחדת שיש לנשים, 
לא  שהם  בדברים  מעורב  שהבעל  בכך  להבחין  הן 
טובים, והן להניא אותו מלקחת חלק בזה, והן למצוא 
לו את פתח המילוט ולהגן עליו במקום הצורך. והכל 

– בנועם ומתק שפתים. בלי לריב ולהתווכח!

אל לנו להתעלם מכך, שהמעשה שהובא בחז"ל, 
פלת  בן  און  שהרי  מישראל,  גדול  אדם  על  מספר 
השורה,  מן  אדם  שכן  כל  העם,  מראשי  אחד  היה 
צריך את חוכמתה של אשתו הרבה פעמים במשך 
יותר  בדברים  ואם  יום,  יום  של  בדברים  אם  חייו, 
חמורים, לעוררו להבחין בטעויות שעושה, ולתת לו 

עצה ודרך מילוט.

שלום הבית שלי
052-2240696הרב שלום ארוש שליט"א

הבית לשלום  הסדרה 

אם גם לכם "בגן השלום" ו-"חכמות נשים"
שינה את החיים
al5308000@gmail.com :שתפו אותנו

"חכמות 
נשים בנתה 

ביתה"



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה, אברהם יהודה בן שרה רבקה, וחיים ישראל בן חיה

מה כבר עשיתי?
סערה בבית הכנסת

זו הייתה עוד שבת שקטה. בית הכנסת היה הומה 
כאשר  הבימה,  על  היה  התורה  וספר  מתפללים 
העני.  האברך  יעקב  בסערה  הכנסת  לבית  פרץ 
באחת  קשים  דברים  והטיח  בימה  על  דפק  הוא 
הוא  משה.  רבי  העשיר,  הגביר  המתפללים  מנכבדי 
טען בלהט שרבי משה חייב לו כספים ועושק אותו 
כל  יש  הגביר  שלמשה  ובעוד  בחינם,  אותו  ומצער 
והוא  כלום  אין  האברך  ליעקב  עצמו  לו  בבית,  טוב 

עושה שבתו חול.

האברך  את  השתיקו  אמנם  והמתפללים,  הרב 
כבר  הנזק  אבל  מהאשמותיו,  לחדול  ממנו  וביקשו 
בושה  מרוב  האדימו  הגביר  משה  של  פניו  נעשה. 

והוא כמעט התעלף.

ובעל  שמיים  ירא  כאיש  ידוע  היה  הגביר  משה 
עני  כל  בפני  פתוחים  היו  ולבו  ביתו  וחסד.  צדקה 
ואביון וכל שכן בפני עמלי תורה מתוך הדחק. אבל 
של  לבו  מנדיבות  האברך  יעקב  נהנה  מכולם  יותר 
רבי  עבורו  שילם  שלימה  שנה  במשך  משה.  רבי 
משה את דמי השכירות, וגם לא אחת היה מקבל 

ממנו מתנות נדיבות.

לאחרונה נזקק יעקב לסכום כסף גדול ובא לבקש 
לא  והרחמן  הנדיב  משה  רבי  הלוואה.  משה  מרבי 
היסס ומיד נתן לו את מלוא הסכום בפרישה נוחה, 
הצדיק גם  חמות. משה  ובליווי מילים  במאור פנים 
ולא  בפירעון  איחר  יעקב  כאשר  מילה  אמר  לא 
החזיר לו כלום במשך שלושת החודשים הראשונים. 
רק השבוע הרים רבי משה טלפון לשאול את יעקב 
מה עם הפירעון, וכתגובה הוא קיבל קיתונות של בוז 

לעיני כל המתפללים.

ביזיון עמוק
חלק מהמתפללים הגניבו מבטים לעבר רבי משה, 

אך הוא הרגיש כאילו כל המתפללים מגדול ועד קטן 
נועצים בו את עיניהם וכאילו כולם חושבים בלבם: 
'הנה משה הגביר שנראה לעיני הכול כאדם מכובד 
כמו  צדיק  כך  כל  לא  שהוא  מסתבר  שמים,  וירא 

שהוא נראה, בוודאי הכול חיצוני ואין תוכו כברו'.

למותר לציין שמשה הגביר התקשה מאוד לסיים 
פגוע  פנים,  בבושת  לביתו  ברח  והוא  התפילה  את 
עד עמקי נשמתו. לא די שרבי יעקב לא אומר תודה, 
מעז  עוד  שהוא  אלא  לו,  שחייב  זה  שהוא  די  ולא 
להטיח דברים כל כך משפילים במיטיבו ולשפוך את 

דמו לעיני כל מכיריו.

שמו,  את  ויטהר  משה  רבי  עכשיו  ילך  אם  גם 
ללשון  כרותה  וברית  רושם  עושים  הדברים  עדיין 
הרע שתתקבל. הוא עדיין יתבייש להראות את פניו 

ברבים.

הוא היה יכול בקלות לטהר את שמו, אבל חשש 
מחילול ה'. וחוץ מזה, בגלל מידותיו הטובות ועדינות 
ברבים,  האברך  את  להשפיל  רצה  לא  הוא  נפשו, 

והעדיף להיות מהנעלבים ואינם עולבים.

אבל מכריו הרבים של רבי משה שידעו על הסיפור 
מצדקותיו  נהנו  הרבה  כך  וכל  הקלעים,  מאחורי 

ומטוב לבו, החליטו להעניש את יעקב החצוף...

מה ה"ביג דיל"?
שאלו אותי מדוע זה כל כך חשוב לדעת שה' לא 
חייב לי כלום, מדוע זו עבירה כל כך חמורה אפילו 

לחשוב שה' חייב לך משהו.

אבל הסיפור הזה ממחיש מאוד את התשובה.

להגיד  הוא  ביותר  המביישים  הדברים  אחד 
למישהו שהוא חייב. אפילו אדם שבאמת חייב, זה 
חייב,  שהוא  לו  להזכיר  ואפילו  לו  להגיד  גדול  ביזיון 
בזהירות  לנהוג  אותנו  מחייבת  הקדושה  והתורה 

ובעדינות מירבית כלפי החייב – לא תהיה לו כנושה.

שזה  חייב  שהוא  חייב  שאינו  למי  להגיד  שכן  כל 
ביזיון נורא וגדול מאוד.

לגמרי  היא  והאמת  המציאות  כאשר  שכן  וכל 
וכאן,  לנאשם.  שחייב  זה  הוא  שהמאשים  להיפך, 
מכופל  כפול  חוב  לה'  חייב  האדם  שלנו,  במקרה 

ומשולש:

ראשית חוב של תודה על כל החסדים העצומים 
מינוס  של  חוב  שנית,  רגע.  בכל  אתו  עושה  שה' 
גדול על כל העבירות שהאדם עושה ומרגיז את ה'. 
שלישית, חוב אדיר ואינסופי של תודה על כל מצווה 
וכל דבר טוב שה' מזכה אותו לעשות – ואתה חושב 

שעוד חייבים לך?!

ויתירה מכך...
וחוץ מזה, יש כאן דבר חמור נוסף:

יש הבדל גדול בין להאשים אדם שהוא חייב אבל 
לבין  ובעיקולים,  גדול  במינוס  הוא  כי  לשלם  לו  אין 
להאשים אדם שיש לו ואינו משלם – זה ביזיון הרבה 

הרבה יותר גדול.

זה כמו בעניין גניבה, שאדם שאין לו וגונב, אף על 
פי שזה חמור מאוד מאוד, בכל זאת אומר הכתוב: 
"לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב". ולעומת 
כבשת  של  המפורסם  במעשה  למדים  אנו  זאת 
הרש, שלהאשים עשיר שגונב ועושק את העני – זה 
מרתיח ומרגיז ודורש עונש חמור מאוד, כמו שאמר 

דוד המלך: "בן מוות האיש העושה זאת".

טוען  הוא  לו  שחייב  ה'  את  מאשים  אדם  כאשר 
שחס ושלום, בורא עולם מתנהג חלילה כמו האדם 
המושחת ביותר. הרי לה' הארץ ומלואה, וזה שחושב 
הגדול בעולם  חייב לו, טוען למעשה שהעשיר  שה' 

גוזל ממנו את בבת עינו ואת נפשו ממש.

לכן כאשר אדם מאשים את ה' שה' כביכול חייב 
לו, אפילו במחשבה לבד – זה ביזיון גדול וגם חוצפה 

מאמר

ראש הישיבה
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

ר"תיציאהכניסה

18:1219:2320:03ירושלים

18:2919:2520:01תל אביב

18:2219:2420:02חיפה

18:3019:2420:03באר שבע

גליון 638
י"ד אלול תשע"ט

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

פרשת כי תצאבס"ד בר"ה 

המשך בעמוד 3
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יום ‡',
ט"ו ‡לול (15/09/19)

בי כנס" בזי"
בן ‚וריון 34
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‡זור
יום ב', ט"ז 
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"מייס„י החˆר", מנחם 
‡וסי˜ין  פינ יהוע 
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יום ‚',
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י"ט ‡לול (19/09/19)
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המˆו„ה בעה 21:30

חולון
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משפחת מהדב הי"ו לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' 

לא  ומורה  סורר  של  זה  דין  כי  חז"ל  "אמרו 

שכר.  וקבל  דרוש  נכתבו,  ולמה  מעולם...  אירע 

ואם כן יש לשאול מפני מה הוצרכה תורה להודיע 

ולכתוב מה שלא היה ומה שאין ענינו נוהג בדרך 

היה מחכמת התורה ללמד דעת  זה  העולם. אבל 

יתברך, שהרי אין  ה'  בגודל חיוב אהבת  את העם 

לבן,  והאם  האב  כאהבת  בעולם  חזקה  אהבה  לך 

דרכו  וזה  יתעלה,  ה'  מצוות  על  עובר  שהבן  וכיון 

ה'  אהבת  עליהם  שתגבר  הם  חייבין  למו,  כסל 

יתברך על אהבת הבן, עד שיצטרכו להביא אותו 

הם בעצמן לבית דין לסקילה.

וכבר בא הענין הזה בחיוב גודל אהבה לה' יתברך 

מפורש בתורה בענין העקידה, כי אברהם עם היות 

אהבתו של יצחק עזה וחזקה, כבן שבא אליו אחר 

הזקנה והיאוש, אף על פי כן כשצוהו להקריבו עולה 

טרח בדבר מיד, והגביר אהבת ה' יתברך על אהבתו 

של יצחק, ועל שלימות המעלה הזאת קראו )ישעיה 

מא-ח( אברהם אוהבי, ואז נתפרסם לכל העולם גודל 

לעבור  ראויה  שהיא  יתעלה,  לשם  האהבה  חיוב 

כך  שכר.  וקבל  דרוש  אמרו  ומזה  אהבה,  מיני  כל 

שמעתי מפי הרב ר' שלמה מורי שיחיה".

חשבתי דרכי להוסיף תבלין בביאור הדברים, 

את  ההורים  שיביאו  חפץ  הקב"ה  אין  באמת  כי 

להמיתו,  דין  לבית  זכאי  בגדר  עדיין  שהוא  בנם, 

שהרי מטעם זה דרש הכתוב תנאים שלא קיימים 

לכתוב  הקב"ה  צוה  זאת  כל  עם  אך  במציאות. 

וקבל  "דרוש  משום  ומורה  סורר  דין  בתורה 

את  לחנך  מזה,  ללמוד  ההורים  שישכילו  שכר", 

צאצאיהם הצעירים בדרך התורה, הן בעשה טוב 

והן בסור מרע, ולא יחוסו עליהם לומר, הלא הם 

עדיין צעירים לימים, ואם לא ניתן להם להתענג 

רוחם  על  העולה  ככל  הזה  העולם  תענוגי  בכל 

יצטערו מאד.

ללמדנו  ומורה,  סורר  דין  הכתוב  הזכיר  לכן 

עד  הבנים,  אהבת  על  ה'  אהבת  להגביר  שצריך 

בן  את  להביא  מצוה  הקב"ה  היה  שאם  כך  כדי 

חייבים  היינו  להמיתו,  דין  לבית  ומורה  הסורר 

אבינו  אברהם  שהעלה  כמו  בשמחה,  כן  לעשות 

כי  נשכיל להבין  ומזה  בנו על המזבח,  יצחק  את 

מצוות  על  לעבור  עתידים  שהם  ומאחר  למקום, 

ומורה,  סורר  בן  כדין  הקב"ה  אותם  ידון  התורה 

לכן ביקש מהקב"ה שלא יכתוב דין בן סורר ומורה 

שר  ליופיא"ל  הקב"ה  רמז  שעה  "באותה  בתורה. 

התורה", שיגלה למשה רבינו מה שדרש פסוקים 

אלו לטובה על ישראל:

"כי יהיה לאיש", זה הקב"ה שכתוב עליו )שמות 

טו-ג(: "ה' איש מלחמה". "בן", זה ישראל שנקראים 

בנים למקום, "סורר ומורה", שסררו ומרדו בדרכי 

ברוך  הקדוש  זה  אביו",  בקול  שומע  "איננו  ה', 

האם  הקדושה  השכינה  היא  אמו",  "ובקול  הוא 

של כלל ישראל. "ויסרו אותו", שיאמרו לישראל 

דברי תוכחה על ידי הנביאים, "ולא שמע אליהם", 

ואמו",  בו אביו  "ותפשו  שימשיכו בדרכם הרעה. 

אל  אותו  "והוציאו  הקדושה,  והשכינה  הקב"ה 

לדין  אותם  שיביאו  מקומו",  שער  ואל  עירו  זקני 

לפני בית דין של מעלה.

"ואמרו אל זקני עירו בננו זה סורר ומורה איננו 

שומע בקולנו זולל וסובא". בדברים אלו כוונתם 

ללמד זכות על ישראל, כי מה שגרם להם להיות 

בין  בגלות  היותם  מפאת  הוא  ומורה,  סורר  בן 

לכן  האכילה,  תאוות  אחרי  שרודפים  האומות 

שגרמה  האכילה  תאוות  אחרי  הם  גם  נמשכו 

להם להתקלקל, כמו שכתוב )במדבר כה-ב(: "ויאכל 

העם וישתחוו לאלהיהן". וכן כתוב )תהלים קו-לה(: 

"ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם". 

על כך אומר הכתוב: "ורגמוהו כל אנשי עירו 

שישפוך  במקום  כי  בזה  הכוונה  ומת",  באבנים 

את  הקב"ה  שפך  ישראל,  על  חמתו  את  הקב"ה 

אנשי  וכל  המקדש,  בית  ועל  ירושלים  על  חמתו 

עירם של ישראל שהם הגוים שישראל נמצאים 

אצלם בגלות, ירגמו את ירושלים באבנים שסתרו 

המגדלים  את  בהן  וניפצו  החומות  את  בהן 

יחשב  זה  ידי  ועל  המקדש,  בית  את  והחריבו 

וכל  מקרבך  הרע  "ובערת  ישראל,  מתו  כאילו 

רבינו  משה  ששמע  כיון  ויראו".  ישמעו  ישראל 

דרש זה מיופיא"ל שר התורה, הסכים לכתוב את 

הדברים בתורה.

ה',  אהבת  להגביר  שצריך  וכמה  כמה  אחת  על 

אחת  שום  על  לעבור  שלא  צאצאינו  את  לחנך 

ממצוות התורה אפילו כקוצו של י'.

ומקור  רש"י  שפירש  במה  זה  ענין  לרמז  ויש 

נידון  ומורה  "בן סורר  )סנהדרין עא:(:  הדבר במשנה 

רמזו  חייב".  ימות  ואל  זכאי  ימות  סופו,  שם  על 

נדמה  לפעמים  אם  אף  כי  בזה,  ז"ל  חכמינו  לנו 

להורים, שאם ימנעו מבנם בעודו צעיר למלא את 

אנו  כאילו  זה  והרי  רב  צער  יצטער  תאוותיו,  כל 

ממיתים אותו בצעירתו.

אולם לאמיתו של דבר אין זה רק עצת היצר, 

כי אדרבה אם מחנכים את הבן בעודו צעיר ללכת 

בדרך הנכונה, יקל לו אחר כך ללכת בדרך זו כל 

מכל  החכם  המלך  שלמה  שאמר  כמו  חייו,  ימי 

כי  גם  דרכו  פי  על  לנער  "חנוך  כב-ו(:  )משלי  אדם 

"טוב  יזקין לא יסור ממנה". וכן כתוב )איכה ג-כז(: 

לגבר כי ישא עול בנעוריו". 

הנה כי כן זהו שלימדו אותנו חכמינו ז"ל, הלקח 

שאנו למדים מבן סורר ומורה למנוע שלא יהיה לנו 

ח"ו בן כזה: "ימות זכאי", נמנע ממנו לעשות דברים 

שבזמנו זה נראה בשבילו כמיתה, "ואל ימות חייב", 

כי אם לא נמנע ממנו לעשות בצעירותו מה שאין 

ראוי לעשות, הרי הוא עתיד בסופו של דבר למות 

רדיפתו  מפאת  מיתה  חייב  כשהוא  רוחנית,  מיתה 

אחרי כל תאוות העולם הזה.

 הקברה תלח א  אוטאארל ת" ה ו"ה
תאבא" למתה ט"ת  בן סו"" ומו"ה

בדרך זו במסילה נעלה לסיים את המאמר, עם 

מה שמצינו בזוהר הקדוש )פרשת בלק קצז:( דברים 

רבינו  למשה  הקב"ה  צוה  כאשר  שהיו,  נפלאים 

לכתוב פסוקים אלו של בן סורר ומורה, ולתועלת 

הענין נביא את תוכן הדברים.

בשעה שצוה הקב"ה למשה לכתוב דין בן סורר 

ומורה, הבין משה שאין מציאות בעולם שיתקיים 

דין  לבית  בנם  את  יביאו  ואם  אב  איזה  כי  זה,  דין 

להרוג אותו, ומזה השכיל להבין כי כל הפרשה של 

בנים  שהם  ישראל  על  רמז  היא  ומורה,  סורר  בן 
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ד"ות וקבל ת " גם בשולם השלאון

מה  זה  לפי  לפרש  נאה  פרפרת  להוסיף  ויש 

"בן סורר  שבחרו חכמינו ז"ל לומר בלשון קדשם: 

ומורה לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב, דרוש 

וקבל שכר". 

)קהלת  האדם  מכל  החכם  שאמר  מה  נקדים 

כי  ידך לעשות בכוחך עשה,  "כל אשר תמצא  ט-י(: 

אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה 

לקיים  אותנו  שהזהיר  רש"י  ופירש  שמה".  הולך 

המצוות בעודנו בחיים, כי אחרי המיתה כשהנפש 

נפרדת מן הגוף כבר אי אפשר לקיים שום מצוה.

אמנם ידוע מה שמבואר בספרים הקדושים, 

כי אדם שמחנך את בניו ואת ביתו אחריו לעבוד 

מצוות  קיום  על  שכר  מקבל  הוא  הרי  ה',  את 

חיותו,  בחיים  הוא  כאילו  פטירתו  אחרי  גם  בניו 

אבא".  מזכי  "ברא  קד.(:  )סנהדרין  ששנינו  דרך  על 

והמקור לכך הוא ממה שדיבר הקב"ה בשבחו של 

אברהם אבינו )בראשית יח-יט(: 

"כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו 

ומשפט,  צדקה  לעשות  ה'  דרך  ושמרו  אחריו, 

עליו".  דיבר  אשר  את  אברהם  על  ה'  הביא  למען 

לבניו,  מצוה  הוא  כך  הביא,  "למען  רש"י:  ופירש 

על  וגו',  אברהם  על  ה'  שיביא  כדי  ה'  דרך  שמרו 

בית אברהם לא נאמר אלא על אברהם, למדנו כל 

המעמיד בן צדיק כאילו אינו מת".

בדוד  מה  "מפני  קטז.(:  )ב"ב  בגמרא  ששנינו  זהו 

נאמרה בו שכיבה וביואב נאמרה בו מיתה, דוד שהניח 

בן כמותו נאמרה בו שכיבה, יואב שלא הניח בן כמותו 

בן כמותו  פירוש, מאחר שהניח  בו מיתה".  נאמרה 

הרי זה כאילו הוא עדיין בחיים חיותו, כי הוא מקבל 

שכר על קיום מצוות הבן שהוא חינכו לכך.

בהעלותך  )פרשת  סופר"  ה"חתם  מפרש  זו  בדרך 

בהפטרה ד"ה ונתתי לך( מאמר הנביא )זכריה ג-ז(: "ונתתי 

לך מהלכים בין העומדים האלה". בלשון קדשו:

האלה.  העומדים  בין  מהלכים  לך  "ונתתי 

חפשי  הוא  כי  מהלך  אינו  מותו  אחרי  הצדיק  כי 

אם  הרבה,  תלמידים  בשהעמיד  אמנם  מהמצוות, 

כן כל המצוות אשר יעשו הם הוה ליה כאילו הוא 

עשאם, והרי הוא עולה והולך ממדרגה למדרגה גם 

אחרי מותו, וזהו ונתתי לך מהלכים, אפילו כשתהיה 

בין העומדים האלה, שהוא לאחר מיתה".

כ"ק אדמו"ר מרן רבי ישכר דוב מבעלזא זי"ע 

בזה סמיכות הפסוקים בפרשה  פירש  )פרשת עקב( 

"ולמדתם  יא-יט(:  )דברים  שמע  קריאת  של  שניה 

אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך 

את  ותחנכו  תלמדו  אם  ובקומך",  ובשכבך  בדרך 

ירבו  "למען  והמצוות,  התורה  בדרך  ללכת  בניכם 

"כימי  כך,  כדי  עד  ימיכם  שיתרבו  תזכו  ימיכם", 

שאתם  הימים  שאפילו  הארץ",  על  השמים 

כאילו  יחשבו  הפטירה,  אחרי  בשמים  נמצאים 

אתם חיים "על הארץ", כי תקבלו שכר על מצוות 

בניכם גם בעולם העליון עכדה"ק.

מעתה יש לומר כי זהו שאמרו חכמינו ז"ל: "בן 

סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב 

דרוש וקבל שכר". רמזו לנו בכך כי התכלית שצוה 

היא  ומורה  סורר  בן  דין  בתורה  לכתוב  הקב"ה 

ידרוש מזה את  "דרוש", כדי שכל אחד מישראל 

הלקח הנשגב, שצריך לחנך את הבנים בקול אחד 

של האב והאם, ועל ידי זה "וקבל שכר", גם בעולם 

העליון אחרי פטירתו.

 הלקח הנתגב תל ה לא אק"
תלא לסמוך תאנו בנאם למקום

של  והמאירים  היקרים  בדברים  נתבונן  הבה 

ה"כלי יקר", שמבאר לנו לקח נשגב שאנו למדים 

מדין בן סורר ומורה, אשר כפי המבואר לא נכתב 

רצה  בכך  כי  שכר",  וקבל  "דרוש  משום  אלא 

הקב"ה ללמדנו שלא לסמוך על כך שאנו נקראים 

בנים למקום, ואם כן בוודאי יוותר לנו הקב"ה אף 

אם ח"ו לא נהגנו כראוי, אלא נדע נאמנה שאם לא 

הקב"ה  עלול  שלימה,  בתשובה  דרכנו  את  נשפר 

ח"ו לדון אותנו כבן סורר ומורה, ובלשון קדשו:

לכל  נפלא  מוסר  יש  הפרשה  של  "מפשוטה 

ישראל שנקראו בנים לאל חי, ויש לחוש שיסמכו 

ודאי  כן  אם  בניו,  שאנחנו  מאחר  ויאמרו,  זה  על 

וירחם  יביט און ביעקב,  יהיו בנים סוררים, לא  אם 

עליהם כרחם אב על בנים, ויוותר להם כדרך שהאב 

משה  אמר  וכן  וותרן.  הקב"ה  ויאמרו  לבנו,  מוותר 

שקראם  מה  לומר  רצונו  מומם,  בניו  לב-ה(  )דברים 

בניו זהו מומם, כי סמכו על זה  ]הקב"ה לישראל[ 

באביהם  ובטחו  חבילות,  חבילות  עבירות  ועשו 

שלא ימסרם ביד מדת הדין.

על כן כתבה התורה שהדין דין אמת, שאפילו 

האב חייב להביא את בנו לבית דין ולמוסרו למיתה, 

את  ויראו  ישראל  כל  זו  פרשה  ישמעו  זה  ידי  ועל 

בבית  גם  כי  בנים,  שקראם  מה  על  יסמכו  ולא  ה', 

דין שלמטה חייב האב למסור את בנו לבית דין, וכן 

הדין גם בבית דין שלמעלה".

שבחר  מה  בזה  לבאר  תבלין  להוסיף  ויש 

כי  בפרשת  ומורה  סורר  בן  דין  להזכיר  הקב"ה 

תצא שחלה תמיד בחודש אלול חודש התשובה, 

בנים  נקראים  שאנו  כך  על  נסמוך  שלא  כדי 

לעשות  נתאמץ  לא  אם  אפילו  כן  ואם  למקום, 

אב  כרחם  עלינו  הקב"ה  ירחם  כראוי,  תשובה 

על בנים ויוציא אותנו זכאים בדין בראש השנה, 

אלא נתחזק להתעורר בתשובה כדי לתקן כל מה 

שפגמנו במשך כל השנה.

יומתק לרמז לפי זה מה שמסיים הכתוב: "וכל 

ה"טור"  שכתב  מה  לפי  ויראו",  ישמעו  ישראל 

)או"ח סימן תקפא(: "התקינו חכמינו ז"ל שיהו תוקעין 

בראש חודש אלול בכל שנה ושנה וכל החודש, כדי 

)עמוס ג-ו(  להזהיר ישראל שיעשו תשובה, שנאמר 

וכדי  יחרדו[  לא  ]ועם  וגו'  בעיר  שופר  יתקע  אם 

לערבב השטן".

הנה כי כן זהו רמז הכתוב, אחרי שלמדנו מדין 

ומורה שאנו חייבים לעשות תשובה אף  בן סורר 

ישראל  "וכל  הכתוב:  מסיים  למקום,  בנים  שאנו 

שמעורר  אלול  בחודש  השופר  קול  את  ישמעו", 

ה'  יראת  שיתמלאו  "ויראו",  ה',  ויראת  חרדה 

לעשות תשובה, כדי שלא ידון אותנו הקב"ה ח"ו 

כאב המביא את בנו בן סורר ומורה לבית דין.

הלקח הנתגב תל "באנו בחאא

והנה מה שמצינו בדברי רבינו בחיי )דברים כא-

כא( בשם מורו ורבו, ביאור על הלקח הנשגב שאנו 

למדים מהדין של בן סורר ומורה:

 חאנוך: בן סו"" ומו"ה הוא "ק מאום הב" מ וה שד ג' חדתאם
 דא לחנ ו בשנאנא א אלה ב חאל  בח"ו ו

  לא אק": הקברה " ה ללמדנו בדאן סו"" ומו"ה
תלא נסמוך של  ך תאנו נק"אאם בנאם למקום והקברה הוא אבאנו

 זוה" הקדות: מתה "באנו באקת מהקברה תלא ל  וב
דאן בן סו"" ומו"ה,  א הבאן תזהו "מז של את"אל בגלו 

 הקברה תלח א  אוטאארל ת" ה ו"ה, תאגלה למתה
אאך תד"ת טסוקאם אלו  מלא ה פובה של את"אל



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה, אברהם יהודה בן שרה רבקה, וחיים ישראל בן חיה

 ט"ת   א   א  תשרפ | ב

גמורים כמו שכתבתי בראש הספר, ועל כן בהתגבר 

ומזה  הנפש.  עיסת  קצת  תיחלש  החומר  עיסת 

השורש היו מן החכמים זכרונם לברכה שלא היו נהנין 

וכמו  לבד,  נפשם  להחיות  שצריך  למה  רק  במזונות 

שכתוב )משלי יג-כה( צדיק אוכל לשובע נפשו.

לטובתנו  השלימה  תורתנו  תמנענו  כן  ועל 

יתגבר  פן  מדי,  יותר  ושתיה  באכילה  מהרבות 

החומר על הנפש הרבה, עד שיחליאה ויאבד אותה 

לגמרי, ולכן להרחיק הענין עד תכלית הוזהרנו על 

סורר  בן  ]של  המיתה  עונש  והוא  חזק,  בעונש  זה 

ומורה[, זהו הנראה לי בענין.

חום  תוקף  בתחילת  זה  על  האדם  והוזהר 

בחרותו, ובראשית בואו בחיוב שמירת נפשו, והם 

שלשה חדשים הראשונים משהתחיל להביא שתי 

כי  ימיו,  לכל  מוסר  יקח  הזמן  ומאותו  שערות... 

מהיות דבר המזון ענין תמידי באדם, אי אפשר לו 

זולתו, לא חייבתו התורה עליו בכל עת, רק שחרו 

מוסר בזמן אחד להועיל לו לכל הזמנים".

כאשר נתבונן נראה עד היכן הדברים מגיעים, 

שהרי המצוה הראשונה שנצטוו אדם וחוה ואתם 

בעניני  היא  בהם  כלולות  שהיו  הנשמות  כל  עמם 

הדעת  "ומעץ  ב-יז(:  )בראשית  שכתוב  כמו  אכילה, 

טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות 

הפיתוי  כנגד  לעמוד  יכלו  שלא  ידי  ועל  תמות". 

"ותרא האשה כי  של הנחש, כמו שכתוב )שם ג-ו(: 

טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ 

להשכיל, ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה 

ויאכל", נגזרה עליהם ועל כל העולם מיתה, הרי לנו 

כמה חמור הוא לרדוף אחרי תאוות האכילה.

צריכים  שאנו  הנשגב  הלקח  זהו  כן  כי  הנה 

ללמוד מהדין של בן סורר ומורה, לחנך את צאצאינו 

שהם יכולים ואפילו חייבים לאכול ולשתות כראוי 

אנו  זה  עם  יחד  אולם  ה',  את  לעבוד  שיוכלו  כדי 

צריכים לחנכם, שלא ירדפו אחרי תאוות האכילה 

לסוף  תורה  ירדה  שהרי  והאיכות,  הכמות  בריבוי 

דעתו של בן סורר ומורה שהוא זולל וסובא, שהוא 

עתיד להתדרדר ולעבור על כל העבירות שבתורה 

בבחינת: "וישמן ישורון ויבעט".

בחידושי  המהרש"א  דברי  הם  נפלאים  מה 

כמין  בזה  שמפרש  מדקול(  ד"ה  עא.  )סנהדרין  אגדות 

חומר מה שאמרו בגמרא: "בן סורר ומורה לא היה 

שכר".  וקבל  דרוש  נכתב,  ולמה  להיות,  עתיד  ולא 

לסוף  תורה  שירדה  ההורים  שידרשו  בזה  הכוונה 

את  לחנך  מזה  וילמדו  ומורה,  סורר  בן  של  דעתו 

בניהם בעודם קטנים בדרך הטובה והישרה, על ידי 

שירדו לסוף דעתם שיתנהגו כראוי כשיהיו גדולים, 

ויקבלו שכר על זה כמבואר בגמרא )ברכות יז.(: "נשים 

במאי זכיין באקרויי בנייהו לבי כנישתא".

בקול  אומר  אחד  שונים,  קולות  שני  מההורים 

אומר  השני  ואילו  כך,  לעשות  שאסור  בטוח 

מצטרף רק בקול חלש מהשפה לחוץ. וכן כשהם 

רואים  הם  לעשות,  ראוי  שאין  מעשה  עושים 

לפי מראה הפנים של אחד מהם שאינו מרוצה, 

ואילו ממראה פנים של השני הם רואים שהוא כן 

מרוצה. וכן לפי מצב עמידת קומתם של ההורים 

האם  להרגיש  הצאצאים  יכולים  הבית,  בחינוך 

כוונתם באמת לחנכם בדרך התורה.

הנה כי כן על כך אומר רבי יהודה: "אם לא היתה 

אמו שוה לאביו בקול ובמראה ובקומה, אינו נעשה 

בן סורר ומורה", ללמדנו שהם צריכים לפעול יחד, 

שכל מה שיוצא מפיהם ישמע כאילו הוא קול אחד, 

מדברים  הם  אם  אבל  אחת,  וקומה  אחת  מראה 

בשני קולות, אחד אומר כך והשני אומר כך, אחד 

מהם מראה פנים של שמחה והשני מראה פנים של 

כעס, אחד עומד בקומה זקופה שצריך לעשות כך 

והשני לא, כי אז האשמה שהבן גדל להיות בן סורר 

ומורה נופלת על האב והאם ולא על הבן.

ב-כד(:  )בראשית  שכתוב  מה  בזה  לפרש  יומתק 

"על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו 

"והיו לבשר אחד,  והיו לבשר אחד". ופירש רש"י: 

הולד נוצר על ידי שניהם ושם נעשה בשרם אחד". 

אב  כיבוד  במצות  חייב  האיש  שהרי  לתמוה  ויש 

כן במה מתבטא  גם אחרי שנשא אשה, אם  ואם 

הצורך שיעזוב את אביו ואת אמו.

איש  יעזוב  כן  "על  לפרש:  יש  האמור  לפי  אך 

המדות  את  שיעזוב  היינו  אמו",  ואת  אביו  את 

שנשא  לפני  בהן  רגיל  שהיה  ואמו  מאביו  שרכש 

את אשתו, "ודבק באשתו", לעבוד בתיקון המדות 

שלה.  המדות  עם  שלו  המדות  את  לשלב  איך 

"והיו לבשר אחד", שהרי עתידים  ומפרש הטעם, 

לכן  שיולידו,  בצאצאיהם  אחד  בשר  להיות  הם 

בקול  אחד  בלב  אחד  כאיש  יחד  שיפעלו  צריך 

יצליח  זה חפץ ה' בידם  ידי  ועל  ובקומה,  במראה 

לחנך את צאצאיהם בדרכי התורה והיראה.

 גמ"א: רבן סו"" ומו"ה לא האה ולא ש אד להאו 
ולמה נ  ב, ד"ות וקבל ת "ר. ללמדנו לחנך א   א אאנו

 גמ"א: ר"בא אהודה אומ", אם לא הא ה אמו תוה לאבאו
בקול ובמ"אה ובקומה, אאנו נשתה בן סו"" ומו"הר

 מה"רל מט"אג: ההו"אם  "א אם לחנך א   א אאהם
מאוחדאם בקול אחד במ"אה אח  ובקומה אח 

 בן תתומש בבא  תנא קולו , אחד אומ" לא והתנא אומ"  ן
ה"א זה שלול לג"ום לו להאו  חרו בן סו"" ומו"ה

 הלקח תל המה"רל מההו"אם
התוואם בקול במ"אה ובקומה

הבה נמשיך לקיים "דרוש וקבל שכר", להתבונן 

בדברי המהר"ל מפראג ב"חדושי אגדות" )סנהדרין 

עא.(, שמבאר דברי רבי יהודה הנ"ל: "אם לא היתה 

אמו שוה לאביו בקול ובמראה ובקומה אינו נעשה 

ומורה", ובהשקפה ראשונה תמוה מאד,  בן סורר 

מאחר שלא יתכן שיהיה דבר כזה במציאות, לשם 

כך  על  הביאור  אולם  כן.  שיהיה  הכתוב  דרש  מה 

נשגב  לקח  ללמדנו  הקב"ה  רצה  בכך  כי  הוא, 

בחינוך הבנים, הנה הדברים בלשון קדשו:

"פירוש, דבר זה מה שנתן השי"ת בתורה מצות 

סורר ומורה, שהוא סר מן הדרך הישר, וצריך שלא 

יהיה הסיבה לזה אביו ואמו ]כלומר שלא הם יגרמו 

לכך[, וכאשר אין אביו ואמו שווים בקול, אם כן אין 

זיווג שלהם זיווג שוה גמור, כי הזיווג השוה צריכים 

שיהיו דומים ושווים.

ובמראה  בקול  שווים  הם  שיהיו  צריכים  ולכך 

בגוף  שווים  שהם  נראה  הקומה  כי  ובקומה, 

ידו  שעל  הדיבור  שממנו  והקול  לגוף,  שהקומה 

האדם נפש חיה, והמראה הוא צלם האדם. ואם כן 

זיווג שוה, אם הבן סר מן הדרך  הזיווג  אין  כאשר 

אשר  הנולד  של  ואמו  אביו  לזה  הסיבה  השוה, 

סורר  בן  שיהיה  מביא  זה  ודבר  שוה,  אינו  הזיווג 

ומורה, לכך אינו נידון בבן סורר ומורה".

לכל  השוה  ונראה לבאר דברי המהר"ל בדרך 

יהיו  והאם  שהאב  יתכן  שלא  אמת  הן  כי  נפש, 

דומים בקול במראה ובקומה בפועל ממש, שהרי 

זכר שונה מהקול  הקול והמראה של האב שהוא 

והמראה של האם שהיא נקבה, אולם כאשר הם 

צריכים  הם  הרי  והבנות,  הבנים  בחינוך  עוסקים 

לפעול באחדות גדולה כאילו הם דומים להפליא 

בקול במראה ובקומה.

אם  לדעת  רוצים  הצאצאים  אם  כיצד,  הא 

שומעים  והם  לא,  או  כזה  מעשה  לעשות  ראוי 
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ט"ת   א   א  תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת כי תצא תשע"ט

הקדושים, שביארו כל אחד לפי דרכו מהו הלקח 

ובחינוך  ה'  בעבודת  מכאן  ללמוד  שצריך  נשגב 

הבנים והבנות.

 הלקח הנתגב לחנך א   א אאנו
בשבוד  הא אלה

גדול,  חידוש  שמצינו  במה  יאיר  דברינו  פתח 

כי הדין של בן סורר ומורה שייך רק מיום שנעשה 

ששנינו  כמו  חודשים,  שלשה  למשך  מצוה  בר 

סורר  בן  נעשה  "מאימתי  סח:(:  )סנהדרין  במשנה 

מתחייב  הוא  שאז  שערות".  שתי  משיביא  ומורה 

חייב  שאינו  קטן  הוא  זה  לפני  כי  המצוות,  בכל 

"אמר רבי  במצוות. שנינו על כך בגמרא )שם סט.(: 

אלא  אינו  ומורה  סורר  בן  של  ימיו  כל  כרוספדאי 

שלשה חדשים בלבד". ומפרש הטעם לכך, כי עד 

שלשה חדשים אחרי הבר מצוה הוא עדיין נקרא 

בן, אבל אחר כך הוא כבר מסוגל להיקרא אב.

בדברי  כך  על  נפלא  ביאור  שמצינו  מה  והנה 

ללמד  הקב"ה  רצה  בכך  כי  רמח(,  )מצוה  ה"חינוך" 

מיד  בחרותו",  חום  תוקף  "בתחילת  האדם  את 

המצוות,  בכל  מתחייב  שהוא  התקופה  בראשית 

שיהיה זהיר שלא להרבות בעניני אכילה ושתיה, 

רמא  מאיגרא  האדם  את  לדרדר  עלולים  שהם 

לבירא עמיקתא:

אדם  בני  חטאות  שרוב  לפי  המצוה,  "משרשי 

שכתוב  כמו  והשתיה,  האכילה  ריבוי  בסיבת  יעשו 

שמנת  )שם(  )דברים לב-טו( וישמן ישורון ויבעט, וכן 

זכרונם  וכן אמרו  ויטוש אלוק עשהו.  עבית כשית 

לברכה )ברכות לב.( מי גרם לך שתבעטי בי, כרשינין 

כריסא  מלא  )שם(  אמרו  כלל  ודרך  שהאכלתיך, 

אדם  בן  יבוא  הכרס  מילוי  אחר  כלומר  בישא,  זני 

לעשות חטאים רעים.

החומר,  עיסת  הם  שהמזונות  לפי  הוא  והענין 

ובמצוותיו  אלקים  וביראת  במושכל  וההתבוננות 

הפכים  והחומר  והנפש  הנפש,  עיסת  היא  היקרות 

 אבאו ואמו  "א אם להאו  תוואם
בקול במ"אה ובקומה

לנו  שמגלים  הסיבה  היא  זאת  הנראה  כפי 

כי בדרך הטבע אי אפשר שיחול על  ז"ל,  חכמינו 

מאחר  מיתה,  שיתחייב  ומורה  סורר  בן  דין  הבן 

שצריך תנאים מאד קשים שלא קיימים במציאות, 

עד כדי כך שגדולי התנאים רבי יהודה ורבי שמעון 

הסיקו מזה, כי בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד 

להיות, ומה שנכתב בתורה הוא רק כדי שנדרוש 

בגמרא  כך  על  ששנינו  מה  והנה  שכר.  ונקבל 

)סנהדרין עא.(:

"רבי יהודה אומר, אם לא היתה אמו שוה לאביו 

בקול ובמראה ובקומה, אינו נעשה בן סורר ומורה. 

מאי טעמא, דאמר קרא איננו שומע בקולנו, מדקול 

בעינן שווין, מראה וקומה נמי בעינן שווין". כלומר, 

מראה  ואותו  קול  אותו  יש  ולאם  לאב  אם  רק 

בקולם  שומע  שאינו  לבנם  יש  אז  קומה,  ואותה 

והוא זולל וסובא דין בן סורר ומורה. 

שכיח  אינו  יהודה  רבי  של  זה  שתנאי  מאחר 

"כמאן אזלא  כלל, למדו מזה חכמינו ז"ל בגמרא: 

הא דתניא בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, 

יהודה.  כרבי  כמאן,  שכר,  וקבל  דרוש  נכתב,  ולמה 

רבי  אמר  דתניא  היא,  שמעון  רבי  אימא  איבעית 

ושתה  בשר  תרטימר  זה  שאכל  מפני  וכי  שמעון, 

אותו  מוציאין  ואמו  אביו  האיטלקי,  יין  לוג  חצי 

לסוקלו, אלא לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב, 

דרוש וקבל שכר".

נותן התורה,  כן מאחר שבחר הקב"ה  כי  הנה 

בן  מדין  אלו  פסוקים  ארבעה  בתורה  להכניס 

רק  בעתיד,  יהיה  ולא  היה  שלא  ומורה,  סורר 

מה  הנה  שכר,  עליהם  ונקבל  אותם  שנדרוש  כדי 

רצונו  לקיים  יחד,  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב 

שכר",  וקבל  "דרוש  מאתנו:  שמבקש  מקום  של 

רבותינו  של  תורתם  באור  ולהתחמם  להתבונן 

בפרשתנו פרשת כי תצא דבר בעתו מה טוב, 

חודש  שהוא  אלול  חודש  עם  הפרשה  לקשר 

התשובה, שבו אנו עושים הכנה לקראת יום הדין, 

על פי מה שנשים לב להתבונן בפרשה הקשה של 

בן סורר ומורה, שטמונים בה לקחים נשגבים לכל 

אחד מישראל, בנוגע לאחריות העצומה המוטלת 

התורה  בדרך  צאצאיהם  את  לחנך  ההורים  על 

זה  בענין  הפסוקים  ארבעת  הם  והנה  והמצוות, 

)דברים כא-יח(:

"כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול 

אליהם.  ישמע  ולא  אותו  ויסרו  אמו  ובקול  אביו 

עירו  זקני  אל  אותו  והוציאו  ואמו  אביו  בו  ותפשו 

ואל שער מקומו. ואמרו אל זקני עירו בננו זה סורר 

ומורה איננו שומע בקולנו זולל וסובא. ורגמוהו כל 

וכל  מקרבך  הרע  ובערת  ומת  באבנים  עירו  אנשי 

ישראל ישמעו ויראו".

רש"י ז"ל מפרש ומקור הדבר במשנה ובסוגיית 

הגמרא )סנהדרין מדף ע עד דף עב(: "ויסרו אותו. מתרין 

בו בפני שלשה ומלקין אותו. בן סורר ומורה, אינו 

חצי  וישתה  בשר  תרטימר  ויאכל  שיגנוב  עד  חייב 

אל  )משלי כג-כ(  לוג יין, שנאמר זולל וסובא, ונאמר 

ומורה  ובן סורר  יין בזוללי בשר למו.  תהי בסובאי 

נהרג על שם סופו, הגיעה תורה לסוף דעתו, סוף 

מוצא,  ואינו  לימודו  ומבקש  אביו,  ממון  שמכלה 

אמרה  הבריות,  ומלסטם  דרכים  בפרשת  ועומד 

תורה ימות זכאי ואל ימות חייב".

חידוש  ומורה  סורר  בן  בדין  למדים  נמצינו 

שהורגים  כולה,  התורה  בכל  מצינו  שלא  עצום 

בסיום  רש"י  שמביא  כפי  זכאי  עדיין  שהוא  אדם 

דבריו, ומקור הדבר במשנה )סנהדרין עא:(: "בן סורר 

ימות  ואל  זכאי  ימות  סופו,  שם  על  נידון  ומורה 

חייב". הרי שחכמינו ז"ל מעידים עליו שהוא עדיין 

כי  זכאי, ועם כל זאת הורגים אותו על שם סופו, 

את  עתיד ללסטם  שהוא  דעתו  לסוף  תורה  ירדה 

הבריות ולהורגם ויתחייב מיתה.

באאו" נתגב תל המה"רל מט"אג

 הלקח הנתגב מדאן בן סו"" ומו"ה להו"אם
תאחנ ו א   א אאהם מאוחדאם בקול במ"אה ובקומה
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ד

בבית המדרש...
הוא סגר אפוא את חנותו והלך גם כן בעקבות דרשתו של הרב, 
והמתין אל המעות  התיישב בבית המדרש עם ספר התהלים, 
אל  שבאו  כשם  פנימה,  הכנסת  בית  תוככי  אל  אחריו  שיבואו 

חבירו.
וגם  וגם שבועיים, חודש  יומיים, חלף שבוע  יום חלפו גם  חלף 
והאיש  מעצמו...  הגיע  לא  הכסף  'תזוזה'  שום  ואין  חודשיים, 
הלא  הסוחר,  מחבירו  הוא  נשתנה  מה  מבין  ואינו  ומצפה  יושב 
יוצא  שניהם ישבו יחדיו באותה דרשה, ושניהם שמעו מפורש 
מפי הרב שהממון שהוקצב לאדם בראש השנה באם הוא בוטח 
בה' הרי הכסף יגיע אליו לפתחו, והנה הוא יושב כאן על התהלים 

מזה מספר שבועות ועדיין לא הגיעה אף לא מטבע אחת.
הרב,  של  לבית  נכנס  מתמהמהת  שישועתו  הסוחר  כשראה 
סוחר  מחברי  אני  שונה  במה  הנוקבת,  שאלתו  את  ושטח 
אני  ואילו  רב,  ועושר  גדולה  לישועה  הוא  זכה  מדוע  הפרוות, 
והישועה  כלום,  ולא  פעלתי  לא  דרך  באותה  כן  גם  שתפסתי 

בוששה מלבוא?!
אמר לו רבי חיים ויטאל, הנה הבדל עצום יש בינך לבין חבירך 
הלך  דרשה  אותה  חבירך כששמע את  הפרוות לשעבר.  סוחר 
יהבו  ה'  על  השליך  הוא  ובישרות,  בפשטות  הכל  את  ועשה 
על  עסקיו  את  כשעזב  כלל  חשב  לא  הוא  שלמה,  בתמימות 
דחה  אף  הוא  אדרבה,  הזהובים...  ברוכת  פלאית  פרווה  אותה 
אותה ממנו כשלבו סמוך ובטוח אך ורק בקל זן ומפרנס מקרני 
ראמים עד ביצי כינים! – ואילו אתה לעומתו, חשבת עם החוש 
התיישבותך  משובח...  'מסחר'  איזה  כאן  שיש  שלך  המסחרי 
ורחוקה  בבית המדרש היתה מלאה חשבונות והתחשבנויות... 
אפוא  פלא  אין  חיים!  אלקים  בה'  ונקי  זך  מביטחון  מאוד 
דרגת  באותה  לא  עדיין  כנראה  כלום. אתה  ולא  הרווחת  שלא 
בכל  אלקיך  ה'  "וברכך  יח(  טו,  )דברים  הכתוב  אמר  ועליך  ביטחון, 
לעשות  צריך  מצדך  שאתה  מכאן  שלמדנו  תעשה",  אשר 
כי  ברכתך.  את  לך  ישלח  וה'  במלאכתך,  ולעסוק  ההשתדלות 
ולאו כל בר איניש  חובת ההשתדלות תלויה במדרגת הבוטח, 
מתוך  ה'  לברכת  ולזכות  העולם  עסקי  מכל  לפרוש  זו  בדרגה 

הישיבה בבית המדרש!   
]פרטיות, קובץ 141102-002[

]א. ה. בדומה לטיב זה המעשה מסופר גם כן אודות האלשיך הקדוש זצוק"ל בדרשה 

שנשא בעיה"ק צפת ת"ו, ]וכבר הובא במדור זה לפני כמה שנים[, שם התגלגל הענין 

באופן אחר, עיין שם. והכוונה בשתיהן אחת, ושני הנביאים מתנבאים בסגנון אחד[. 

• ~ • ~ •
שתי אחיות חשוכות בנים ל"ע התדפקו על פתחו של הרה"ק 
זי"ע,  זצוק"ל  יצחק מברדיטשוב  לוי  רבי  ישראל,  מושיען של 
קיבל  שתיהן  את  קיימא.  של  בזרע  להיפקד  ישועה  בבקשת 
הרבי בסבר פנים יפות, ונענה וברך את שתיהן יחדיו ואיחל להם 

ישועה מקרב לב, שיזכו לחבוק בקרוב בן זכר!
וזכתה  נפקדה  הראשונה  האחות  והנה  השנה  לפקודת  ויהי 
לחבוק בן זכר בריא ושלם, כברכתו הטובה של איש האלוקים, 
אבל האחות השניה שקיבלה את אותה ברכה ביחד עמה משום 

מה לא נושעה, ונשארה ערירית כבתחילה.
ושאלתה  הקדוש,  הרבי  לפני  שוב  אחות  אותה  אפוא  הגיעה 
קיבלנו  שנינו  הלא  מאחותי,  אני  השתניתי  מה  בפיה:  הנוקבת 
יחדיו את ברכת הקודש, מדוע אפוא אצל אחותי פעלה הברכה 

את ישועתה, ואילו אני נותרתי עדיין כשצרתי עמדי?!
הרבי התפלא אף הוא לפשר דבר, ולאחר שהרהר בדבר דקות 

מה  אחותה  אצל  שתברר  השנייה  האחות  את  ביקש  מספר, 
בדיוק עשתה לאחר שקיבלה את הברכה, וכיצד פעלה בדבר.

כששמעה האחות הנושעת את שאלת אחותה, נענתה ואמרה: 
לא עשיתי כלום בנידון, לא דרשתי ברופאים ולא עסקתי סגולות 
מיוחדות. כי היה לבי סמוך ובטוח באמונה שלמה וביטחון איתן 
בצור עולמים ב"ה הפוקד עקרות, שבוודאי בזכות ברכת הצדיק 
ישמע את תפילתי. – בביטחוני החזק בישועה הקרובה ניגשתי 
העתיד  הקטן  לתינוק  יפה  בגד  וקניתי  תינוקות'  'בגדי  לחנות 
לבוא לעולם... כיוצא בדבר רכשתי עבורו 'עריסה' נוחה ונעימה, 
וכך הכנתי הכל בביטחון ברור שתפילת הצדיקים וברכתם אינה 

חוזרת ריקם, ואכן זכיתי לתקופת השנה לראות בישועתי!
כששמע על כך הצדיק, נענה ואמר: שאכן זהו ההבדל בין הני 
ולכן  וגידול,  המשכה  כוח  באמונה  שיש  כידוע  אחוותא,  תרי 
לחלות  טובים  כלים  להכין  בה'  אמונתה  בגודל  האחת  זכתה 

הברכה בביתה, ולהמשיך את הישועה הגדולה. 
כמו שכתב בסה"ק אוהב ישראל )פרשת נח ד"ה ויבוא נח( בשם "הרב 
מורנו יחיאל מיכל מגיד מישרים מזלאטשוב" זצוק"ל", וזל"ק: 
"תיבת אמונה יש לו שני פירושים, א( כפשוטו, האמנת הדבר 
שבודאי יהיה כך. ב( עוד יש לומר, 'אמונה' מלשון 'ויהי אומן את 
הדסה' )אסתר ב, ז(, והוא לשון המשכה וגידול. כי באמונה יש כח 
זה, שעל ידי האמונה יומשך הדבר הזה ממקורו ויבוא. היינו על 
ובוטח בו באמונה שלימה על  ידי שהוא מאמין בהשם יתברך 
שום איזה דבר, אז נמשך הדבר ההוא ובא בשלימות" עכלה"ט.
 ]מתוך שיחה בענין הביטחון בה' בישועה לחשוכי בנים[

• ~ • ~ •
זצוק"ל,  מקובנא  אלחנן  יצחק  רבי  המפורסם  הגאון  סיפר 
מעשה מופלא שהתרחש בימיו, שיש בו חיזוק עצום באמונה 

תמימה ופשוטה בה' יתברך.
וכך סיפר טיב מעשה זה:

היה היתה אשה צדיקה שבנה חלה במחלה מסוכנת ל"ע, מיום 
ליום התגברה מחלתו וכבר הגיע עד שערי מוות, הרופאים היו 
מחוליו  לרפאותו  הצליחו  שלא  תקופה  ולאחר  עצות,  אובדי 

כלום, וכראותם את התדרדרותו הקשה, פכרו ידיהם בייאוש. 
ברם, כשראה הפרופסור האחראי את יגונה העמוק של האישה, 
הברורה  תשובתם  את  תשמע  שאם  לשלומה,  לחשוש  החל 
ידיים בהחלטתם שאין עוד שום סיכוי להבריא  שהם מרימים 
ממחלה במצב זה, היא עלולה ללקות בליבה חלילה. מצא עצה 

פורתא שלא תיפול האמא ותתמוטט לנוכח מצבו העגום של 
והחל  'בלנק' מקורי ממגירתו,  בנה, הוא הוציא ברשמיות רבה 
לרשום כביכול 'רצפט' של תרופה, שאולי תוכל להועיל למחלת 
הבן... באותו רצפט רשם הרופא 'ספירט' פשוט, שאין בו אלא 
תערובת של מים עם אחוז קטן של 'אלכוהול', שאין בו לא בכדי 
בחותמת  חשיבות  ברוב  חתם  הוא  להועיל...  בכדי  ולא  להזיק 
השעווה על הרצפט, הגישו לאמא המודאגת, ואמר: הנה יש לך 
כאן 'רצפט' זה, גשי נא אל הבית מרקחת ותוציאי את תרופה 
זו, ממנה תשקי לבנך 'ארבע טיפות' שלש פעמים ביום, וכולי 

האי ואולי, שמא יהא בזה איזה סיכוי קלוש לרפואה וישועה!
השעה היתה מאוחרת בלילה, בית המרקחת המקומי כבר סגר 
ובשעה מאוחרת שכזו כשהכל  את שעריו לפני שעות מספר, 

סגור ומסוגר, לא נותרה שום ברירה כי אם להמתין למחרת.
בהמשך הלילה התגברה המחלה והתחזקה עד מאוד, הילד שכב 
על מיטתו קודח מחום, ונראה שהנה עוד שעה קלה מתקרבת 

הגסיסה, רחמנא ליצלן.
עיניה השמימה,  נואש, היא הרימה  האמא הצדיקה לא אמרה 
וכה  הוא,  ברוך  הבורא  לפני  שליש  בדמעות  תפילה  ונשאה 

אמרה בתפילתה ברוב תמימות וביטחון חזק:
ריבון העולמים, הלא אתה הוא מלך רופא נאמן ורחמן, לפניך 
נגלו כל הרפואות והתרופות, בשביל הרפואה שלך אינני צריכה 
את  נא  שלח  יכול!  כל  אתה  הרי  מרקחת[...  ]בית  'אפטייק'  שום 
רפואתך לבן אמתך. והנה בשביל השתדלות ארקחה נא בעצמי 
את מרשם הרצפט הזה שבידי לתרופה... ועשה נא אתה עמנו 

חסד וישועה גדולה!
ואכן לקחה האם את נייר הרצפט שבו נרשמה התרופה שהועיד 
עד  מים...  עם  נייר  אותו  את  בישלה  היא  לחולה,  הפרופסור 
זה  סממנים'  'תבשיל  ועם  המים,  בתוך  כולו  ונמס  שהתפורר 
טיפות'  'ארבע  אותו  והשקתה  החולה,  בנה  מיטת  אל  ניגשה 

כמצוות הרופא... 
וכך כעבור שעה קלה, שוב טפטפה מתוך ה'תרופה' של הנייר 
תוך  החולה.  בנה  של  החיוורות  שפתיו  על  טיפות'  'ארבע  עוד 
יתברך  לפני השם  ומתפללת  ומתייפחת  בוכה  כולה  כדי שהיא 
ממעל,  ברפואה  אותם  ולהושיע  'רפאל',  המלאך  את  לשלוח 
שהרי הרופא הכל יכול בוודאי יכול לרפאות גם מתרופה שכזו!... 
והנה הפלא הגדול לא אחר לבוא, עד מהרה שב החולה לאיתנו, 
לטובה.  פעולתה  את  פעלה  השמים  מן  הפלאית  התרופה 
החולה,  מצב  את  לבדוק  הגדול  הרופא  למחרת  וכשהגיע 
מיטתו, כשעיקרה  על  נינוח  יושב  לראותו  עד מאוד  השתומם 
של המחלה האיומה שקיננה בו זה אתמול עזבה אותו לגמרי! 
ובמקום שחשב למוצאו גוסס או חמור מזה, מצאו כמעט בריא 

כאחד האדם!
שכזה  אדיר  רפואי'  'נס  התרחש  כיצד  מאוד  עד  התפלא  הוא 
בשעה קלה? ושאל את האמא אם ביקר כאן איזה רופא במשך 

הלילה?
הגדול  הרופא  כאן  ביקר  בבטחה,  האישה  ענתה  בוודאי!  כן! 
הוא  לעשות!  ומפליא  בשר  כל  הרופא  ה"ה  הרופאים,  מכל 
והביא  לפניו,  ערב  שיח  ששפכתי  הרבות  דמעותיי  את  קיבל 
בני  את  להציל  גדולה,  וישועה  לרפואה  רפאל  המלאך  את 

ממוות לחיים!
וחתימה  ולכתיבה   – טובות  וישועות  לרפואות  כולנו  נזכה  כן 

טובה, אמן.
]פרטיות, קובץ 141002-004[
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טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'
בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"̂ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 

בס"ד

"כי ק'ל מלך רופא
נאמן ורחמן אתה"

קבע-פסק  שבר!!!"  ניתוח  לעבור  צריך  "הוא 
הרופא בהחלטיות וצירף הפניה לבית החולים.

רעייתי נלחצה מכך שבני הקטן צריך לעבור את 
הניתוח וביקשה לשכור את שירותיו של מומחה 
הכלכלי  אך המצב  הניתוח,  ביצוע  לצורך  פרטי 
הדחוק בשום אופן לא אפשר לנו לקחת רופא 

פרטי...
למרות זאת אמרנו תהילים  ובקשנו מרופא כל 
בשר שידאג לנו לשליח טוב עם מלאכים טובים 

שילוו את הילד בניתוח.
הגיע יום הניתוח. הגענו בזמן שנקבע לנו מבעוד 
הרופא  לניתוח  ורעדה  בחיל  והתכוננו  מועד 
המרדים אסף קבוצה של ילדים ביניהם את בני 
הקטן וביקש להכינם לניתוח,  לא הבנתי מדוע 
אחד  לוקחים  ולא  ילדים  של  קבוצה  אוספים 
ולא כל  אחד והתרעמתי מדוע לוקחים קבוצה 
אחד בפני עצמו? הסבירו לנו שמאחר וצריכים 
פסיכולוגים  של  מיוחד  צוות  הילדים  עבור 
ומרדימים מיוחדים, דואגים מראש שכל הצוות 
נע  בסרט  הולך  הכל  וכך  זמנית  בו  נוכח  יהיה 
ובסוגריים  מתואמים,  הצוותות  כל  כאשר 
הוסיפו לי מידע כי הרופא המנתח של הילדים 
אמרו  כאשר  שם,  בעל  רופא  הינו  הראשונים 
לי את שמו החלה אשתי לרעוד, לשאלתי מה 
אותו  המומחה  הרופא  זהו  כי  השיבה  קרה, 

חפצה לשכור על מנת לנתח את הבן שלנו...
הסתבר כי מאחר וכמה הורים שכרו את שירותיו 
כאשר  ילדים  שתי  עוד  שלו  לשעה  הוסיפו 
בהשגחה מיוחדת היה בני משובץ בדיוק לשעה 

הזו בו הרופא המומחה ביצע את הניתוחים...
ב"ה הניתוח עבר בהצלחה ובשמחה מיוחדת!!!

הייתה  אשתי  כאשר  לנו  אירע  דומה  סיפור 
באמצע  שהסתבך  רפואי  הליך  לעבור  צריכה 
לקחת  אמצעים  לנו  היה  לא  הזה  במקרה  וגם 
רפואה פרטית, איך שהתחיל הסיבוך נכנס רופא 
והכל  מומחה שתפס פיקוד על המצב הרפואי 

עבר בשלום ברוך ה'. 
למחרת כאשר נכנסו צוות הרופאים לבדוק את 
מצבה התייחסו אליה בכבוד ובטיפול אישי, לא 
הבנו מה קורה עד שאחד מהצוות הסביר לי כי 
החולים  בבית  ביותר  הבכיר  הרופא  את  שכרנו 

ולכן מתייחסים בהתאם...
רק אז הבנו שה' זימן לנו בדיוק את הרופא הזה 
ששכרו אותו אנשים אחרים,  אך מאחר ונקלע 
לאזור בשעת המצוקה הוא נכנס לחדרה וביצע 
כך  ה'  ברוך  טוב  היותר  הצד  על  הטיפול  את 

שחתימתו התנוססה כרופא המטפל...
בעל המעשה:נ.ב.ה.

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א
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יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב ההשגחה

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים אמונה וביטחון בהשם יתברך!

כאשר  הקדושים,  בספרים  שרמזו  מה  נודע 
תצא למלחמה על אויביך, באם יש לך אמונה 
מכוחו  שרק  יתברך,  בהשם  איתן  וביטחון 
לך מצד  ואין  בידך".  ה' אלקיך  "ונתנו  יקוים 
הכל  רק  מלחמה,  כיבוש  כוח  שום  עצמך 
הנותנו  שהוא  מלחמות',  'בעל  יתברך  מאתו 

בידך. – אז יקוים בך "ושבית שביו".
כיוצא בדבר רמזו בשלהי פרשתא דידן )דברים כה, יז-יט( "ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר 
ָעָׂשה ְלָך ֲעָמֵלק וגו' ְוֹלא ָיֵרא ֱאֹלִקים. ְוָהָיה ְּבָהִניַח ה' ֱאֹלֶקיָך ְלָך ִמָּכל 
ֹאְיֶביָך ִמָּסִביב ָּבָאֶרץ, ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶקיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה ְלִרְׁשָּתּה, ִּתְמֶחה 

ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק". 
ישראל,  מבית  התמימה  האמונה  להכרית  בא  עמלק  של  עיקרו 
ולהחדיר ח"ו כפירה ואפיקורסות בישראל, והוא זה שעשה לך שאין 
ולהכיר  באמונה,  להתגבר  היא  כנגדו  והעצה  אלקים'.  'ירא  אתה 
נאמנה שרק השם יתברך ילחם לך כנגדו, וכד"א "בהניח ה' אלקיך 
לך מכל אויביך", השם יתברך הוא המניח לך מאויביך. וכן "ה' אלקיך 
נותן לך נחלה לרשתה", ולא אתה נוחל לעצמך בכוח הזרוע... וכאשר 
האמונה והביטחון של איש ישראל שלמים באלקיו, אז יימחה זרעו 

של עמלק.
על דרך ששנינו במשנתנו פ"ג דראש השנה )כט.(: "והיה כאשר ירים 
עושות  משה  של  ידיו  וכי  יא(.  יז,  )שמות  וגו'  ישראל  וגבר  ידו  משה 
ישראל  שהיו  זמן  כל  לך  לומר  אלא  מלחמה,  שוברות  או  מלחמה 
היו  לאביהם שבשמים  לבם  את  ומשעבדין  מעלה,  כלפי  מסתכלין 

מתגברים, ואם לאו היו נופלים" ע"כ.
והיינו משום ששורש קליפת עמלק חדורה בתוככי לב איש ישראל 
)פרשת זכור(, וזל"ק:  רחמנא ליצלן, כמו שכתב בסה"ק עבודת ישראל 
לקרא  דעלמא  שותא  דהנה  וגו'.  עמלק  לך  עשה  אשר  את  "זכור 
ולכנות אדם רשע בשם 'עמלק', ואין לך דבר למטה שאין לו שורש 
הכניס  וברשעתו  בטומאתו  שעמלק  מפני  הזה,  הענין  והנה  וטעם. 
במלחמה אז איזה ניצוץ וענין רע בלב כל איש אשר לא לחם כנגדו 
כראוי. כי עיקר ענין עמלק הוא היצר הרע צורר כל אדם, וזה 'מלחמה 
לה' בעמלק מדור דור' )שמות ח, טז(, דהיינו שבכל דור ובכל שעה היא 
על  היותנו  ימי  כל  תמיד  נלחמים  אנחנו  אשר  הגדולה  המלחמה 

הארץ. כי עמלק נוטריקון ע'מל ק'סם ו'מרי". 
"וזה 'זכור את אשר עשה לך עמלק', לך ממש, שעשה בקרבך ענין 
קרירות  מלשון  הוא  קרך  בדרך,  קרך  אשר  ומרי,  קסם  עמל  עמלק 
שהקר אותך מהתלהבות. שראוי להיות כל אדם בלבו כמוקד אש 

לפני ה' תמיד וכו'" עכל"ק.
• ~ • ~ •

חיים  רבי  מורנו  דיבר  וביטחון,  אמונה  בענייני  מדרשותיו  באחת 
"כל  טז.(:  )ביצה  רז"ל  מ"ש  והזכיר  הפרנסה,  בענייני  זצוק"ל  ויטאל 
מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים", ומי 
לעמול  צריך  אינו  ומפרנס,  זן  בקל  בביטחון מלא  שאמונתו שלמה 
קשה אחר הפרנסה, ובין כך יגיענו כל מה שקצוב עבורו, והאריך בזה 

כיד ה' הטובה עליו.
דרך  וישר  תמים  פשוט  יהודי  היה  דרשה,  באותה  השומעים  אחד 
ואת מלאכתו,  שהתעורר מאוד בעקבות הדרשה, עזב את עבודתו 

והתיישב כל היום בבית המדרש עם ספר התהלים בידו. 
יהודי יקר זה היה סוחר 'פרוות' וותיק, מזה שנים רבות עסק במסחר 
הפרוות, הן עם סוחרי האזור והן עם לקוחות רבים אחרים שנצרכו 
עסקי  כל  ועצירת  עבודתו  את  עזיבתו  עם  עתה  היקרות.  לפרוותיו 
הבית  כלכלת  תתמוטט  שלא  אשתו  חששה  המסועפים,  המסחר 

כולו. 
חלפו כמה ימים, והאישה רואה שבעלה דבק בהחלטתו, הוא הולך 
לבית המדרש מדי יום ואינו חושב כלל לשוב למלאכתו. הלכה היא 
אפוא אחריו לביהכ"נ ודרשה במפגיע את פרנסתה ופרנסת ביתה, 
ואפרנס  ואיזון  ואוקיר  אפלח  "ואנא  בכתובתה:  לה  שהתחייב  כפי 

יתיכי, כהילכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין לנשיהון בקושטא".
אך האיש לא התרגש, וענה נינוחות לאשתו: הסירי דאגה מליבך! לא 
עזבתי חלילה את חובתי ואחריותי לזון ולפרנס את ביתי. אין כאן כי 

אם שינוי שיטה וכיוון, מעתה משתדל אני אחר 
והרי  הפרנסה כפי הנחיותיו של הרב בדרשתו, 
במפורש אמר הרב, שמי שבטחונו חזק בה' אינו 
צריך לרדוף אחר הממון, כי הממון יגיע עד אליו, 
כפי מה שמזונותיו קצובים לו. ומאחר שבין כך 
מזונותיו קצובים ומוכנים עבורו מראשית השנה 
יתן  ומה  אחריהם,  ולרדוף  לרוץ  לצאת  לו  למה  שנה,  אחרית  ועד 
לך ומה יוסיף לך כל הטרחות הללו, וכד"א )תהילים קכז, ב( "שווא לכם 

משכימי קום מאחרי שבת, אוכלי לחם העצבים".
אלא שכל הדרשות היפות הללו לא הרגיעו את לב האישה הדואגת 
עוזרים  אינם  בנידון  בעלה  עם  שדיבוריה  וכראותה  עולליה,  לטרף 
מאומה, שמה את פעמיה אל בית הרב הגדול בעצמו, ושפכה את 
עזב  הביטחון,  בענין  הנלהבת  דרשתו  בעקבות  שהנה  בפניו  ליבה 
בבית  התהלים  ספר  עם  לו  והתיישב  ומלאכתו  עבודתו  את  בעלה 

המדרש, ואינו מביא טרף לביתו.
הרב הרגיע אותה, ואמר שאם כוונתו של האיש שלמה, ועושה את 
מעשיו בתמימות יש להניח לו לעת עתה, ובוודאי מן השמים יסייעו 

בידו.
חלפו עוד כמה ימים והנה הגיע אל בית האיש 'גוי' לא מוכר, בידו 
וחיפש  הדלת  על  נקש  הוא  מאוד,  וכבדה  גדולה  פרווה  החזיק 
בדחיפות אחר סוחר הפרוות המקומי. הוא סיפר שאינו מן האזור 
כלל, רק כשעבר בדרכו ביער מצא שם 'פרווה' טובה מושלכת על 
וכשבירר  בדרכו,  ולהמשיך  ממנה  'להתפטר'  מוכרח  והוא  הארץ, 
את חבריו העלים למי יוכל למכור את פרוותו שלחוהו לבית סוחר 

העורות המקומי, והוא מחפש בדחיפות אחר הסוחר.
היה  ישוב  בית המדרש הסמוך, שם  הפנתה אותו בעלת הבית אל 
בעלה באותה שעה רכון על ספר התהלים בדבקות והתלהבות, והגוי 

אץ רץ לבית הכנסת כדי לסגור עסקים עם הסוחר הדגול.
עמו  לדבר  והחל  האיש,  אל  תיכף  ניגש  הכנסת  לבית  כניסתו  עם 
היהודי  אולם  הפרווה שבידו.  רכישת  עסק  על  ובמהירות  בנחיצות 
ידיו, ובאצבעו  שעמד בדיוק באמצע הקאפיטל בתהלים הרים את 
לו  ושיחפש  זו,  עוסק במלאכה  אינו  סימן בשלילה, באומרו שכבר 

סוחר אחר. 
אולם הגוי בבערותו לא הבין את תשובתו של הסוחר, וחשב שהוא 
מתמקח עמו על המחיר, ותיכף נאות להוריד עוד את המחיר, באומרו 
קח נא את הפרווה במחיר שנראה לך, העיקר תן לי להמשיך בדרכי.

והיהודי דנן שוב מסמן לו באצבעות ובחצאי הברות, שהוא כבר אינו 
סוחר פרוות, ואינו עוסק עוד בעסק זה.

אך הגוי שוב לא מבין, הוא חשב שהאיש מתנצל על שאין לו מעות 
יותר  מזומנים בידו לשלם לאלתר. וכראותו שהעסק הזה מתמשך 
מדי זמן יקר, זרק את הפרווה אל היהודי, תוך שהוא מפטיר: אם אין 
לך כסף כעת תשלם לי בפעם הבאה שאגיע לעיר זו... לי אין צורך 
בפרווה כבדה שכזו, וגם אין לי מקום בשבילה, אתה בוודאי תמצא 
ובדהירה  סוסו  על  עלה  לדרכו,  יצא  ותיכף   – למוכרה!  הדרך  את 

חפוזה הפליג הרחק מן העיר.
כשניגש היהודי להרים את הפרווה הכבדה הזרוקה מן הארץ, החלו 
שמעוצמת  התברר  ויקרים.  רבים  זהובים  מתוכה  לנשור  לפתע 
היתה  מדוע  היטב  הובן  גם  ועתה  הפרווה,  מעט  נסדקה  החביטה 
ויקר של אלפי  עצום  הון  נשאה בתוכה  היא פשוט  כך...  כל  כבדה 

אלפי זהובים טבין ותקילין!
הגוי שמצא את הפרווה המושלכת לא חזר עוד לעולם, ואילו היהודי 
דנן התעשר מאותו אוצר בלום בעשירות גדולה, פי כמה וכמה ממה 

שהיתה פרנסתו בתור סוחר פרוות פשוט. 
וכך חי לו היהודי בעושר ובכבוד שנים רבות, ברכת הצדיק ליוותה 
הצד  על  והדר  פאר  ברוב  צאצאיו  כל  את  השיא  והוא  תדיר  אותו 
העבודה  ועל  התורה  על  המדרש  בית  מיושבי  ונעשה  טוב,  היותר 

תמיד.
אחד מחבריו הסוחרים שראה את המופת הגדול שנעשה עם חבירו 
טוב  'עסק'  שזהו  נראה  הנה  לאשתו  אמר  הוותיק,  הפרוות  סוחר 
מאוד... הבה אנסה גם אני את מזלי בזה העסק של אמירת תהלים 

ג

ַעל  ְלָחָמה  ַלּמִ ֵתֵצא  י  "ּכִ
ֱאלֶֹקיָך  ה'  ּוְנָתנֹו  ֹאְיֶביָך, 

ְביֹו"  )כא, י( ִביָת ׁשִ ָיֶדָך, ְוׁשָ ּבְ

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המעשיות



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה, אברהם יהודה בן שרה רבקה, וחיים ישראל בן חיה

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'
בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 

בס"ד

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'
בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"̂ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 

בס"ד

מנהג אנשי מעשה להתענות 
להתענות  הנוהגים  מעשה  אנשי  יש  א. 
שעלה  יום  ארבעים  כנגד  יום,  ארבעים 
ולפי  התורה,  את  לקבל  ע"ה  רבנו  משה 
שאין מתענים בשבתות ור"ח וכן בר"ה, לכן 
כדי  באב  עשר  חמשה  אחר  להתחיל  נוהגין 
תקפ"ה  )מט"א  יום  ארבעים  למספר  שישלימו 

ס"ב(. 

ואילך,  אלול  חודש  מראש  כשמתענה  ב. 
ישאל מהשם ית' שיתן לו שררה וחיים ובנים 

לעבודתו )א"ר שם סק"א(.
ימים  או  יום  איזה  להתענות  יכול  אם  ג. 
שיפשפש  ובלבד  לו,  אשרי  אלול  בחודש 
במעשיו ויעשה גדר שלא לשוב עוד לכסלה 

)מורה באצבע אות רמ"ז(.

ד. וכתבו ספרי המוסר, דאם באמצע אכילתו 
בעוד שהוא מתאוה לאכול מושך ידו ממנו, 
זה נחשב ג"כ לסיגוף ומתכפרים עונותיו )מ"ב 

סי' תקע"א סק"ב(.

יפשפש במעשיו
ה. וכיון שחודש זה מעותד לתשובה, לפיכך 
במעשיו,  לפשפש  לו  יש  ה'  דבר  את  הירא 
אנשי  ויש  המצוות,  בקיום  אומץ  ויוסף 
מפשפשים  הזה  שבחודש  נוהגים  מעשה 
תפילין  ובוחן  בודק  להיות  מצוות  בדקדוקי 
בדק  שם  ימצא  אשר  וכל  שלהם,  ומזוזות 

בשאר מצוות, והוא מנהג טוב )מט"א שם ס"י(. 
ויזהר  לכל,  תשובה  זמן  הוא  אלול  חודש  ו. 
לילה  שבכל  וישר  וטוב  במעשיו,  לפשפש 
יפשפש  הוידוי  אמירת  טרם  שיישן  קודם 
ויתוודה  יום,  באותו  ובמעשיו  דרכיו  ויחפש 
עד  אלול  מר"ח  יום  בכל  יעשה  וכן  וישוב, 
כן  ובאמת היה צריך לעשות  יום הכיפורים, 
כל ימיו בכל לילה כמעשה הצדיקים וקראו 
הפחות  לכל  אך  דחושבנא,  מארי  בשמותם 
כה יעשה בארבעים ימים הנוראים הללו )כה"ח 

סקכ"ד(. 

האפר,  על  ויושב  שק  שלובש  מי  אשרי  ז. 
ובוכה על עוונותיו ומספיד עליהם, ומתוודה 
עד  והשתחוויה  ראש  ובכפיפת  בבכי 
הראשי  מקיים  ובזה  חוליות,  כל  שיתפקקו 
תיבות של 'תשובה', שהוא ר"ת ת'ענית ש'ק 
ז"ל  ה'ספד כמו שכתב האר"י  ב'כיה  ו'אפר, 
)שער רוה"ק תיקון י"ז דף י"ט ע"ב(. ואף בשבתות שלא 

הותר להספיד ולבכות ולישב על הארץ, מכל 
קצר  וידוי  להתוודות  שיוכל  נראה  מקום 
סימן  דניאל  בספר  יקרא  או  בשבתות,  אף 
בכוונה,  הפרשיות  אלו  ויאמר  י',  וסימן  ט' 
ויחשוב בלבו )גם( עוונותיו, גם יקרא פרשיות 
יאמר  כך  ואחר  י',  ט'  ח'  סימן  בנחמיה 
בתהלים מזמור סימן נ"א כאשר בא אל בת 
ט'(  י"א,   – י"ב  י',  )דברים  בתורה  ויסיים  וכו',  שבע 
בפרשת ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל 
מעמך וגו' עד זבת חלב ודבש, ויתעורר מאד 
בלבו ויחשוב מחשבות טובות לתקן כל מה 

שקלקל )של"ה הק' מס' ר"ה פר' נר מצוה ס"ג(. 
ח. ופשוט שחוב גמור על כל אדם שילמוד 
בכל יום בספרי היראה אם מעט ואם הרבה, 
והוא יותר חיוב מכל שאר לימודיו, ואף אם 
או  זה מלימוד פרק משניות  ידי  על  יתבטל 

שאר לימוד, כי מה ה' אלוקיך שואל ממך כי 
אם ליראה אותו )חיי"א כלל קמ"ג ס"א(. 

ירא  איש  ויהיה  מעבירות,  עצמו  וירחיק  ט. 
מהקפדה  עצמו  וירחוק  ה',  דבר  את  וחרד 
ומהליצנות  מצוה,  לדבר  אפילו  ומכעס, 
וגאוה, ויזהר מאוד בברכת הנהנין )פרי עץ חיים 

שער ראש השנה הקדמה(.

יפריש מעשרותיו
אלול,  בחודש  מעשרותיו  שיפריש  טוב  י. 
דזכות  אסתר(  )מגילת  במדרש  מצינו  שהרי 
המן  בימי  לישראל  להם  הועילה  המעשר 
שלא עלה הגורל על חודש אלול, ואף שהוא 
לו  שאין  מי  מקום  מכל  בהמה,  מעשר  זמן 
שיהיה  טוב  מה  בהמה,  מעשר  להפריש 
בימים  כספים  מעשר  פרש"ה  מפרי"ש 
ועושה  השנה  סוף  שהוא  גם  ומה  האלה, 
חשבון מכל השנה, וגם יהיה לו כתריס בפני 
הפורענות ביומא דדינא, ויהיה לו זכות יותר 
להכריעו לטובה, ויכתב ויחתם בספר פרנסה 

וכלכלה וחיים טובים )מועד לכל חי פי"ד סי"ד(. 
זבולון  הוא  הזה  החודש  של  ושבטו  יא. 
היה  שהוא  שמים,  עמודי  בספר  כמש"כ 
מחזיק ביד לומדי תורה, וא"כ לכה"פ בחודש 
לעשות  זבולון  של  דרכו  צדיק  יאחז  הזה 

צדקה עם עמלי תורה )מועד לכל חי פי"ד סי"ד(. 
שופר

אלול  בר"ח  אליעזר:  דרבי  בפרקי  תניא  יב. 
אלי  "עלה  למשה  הוא  ברוך  הקדוש  אמר 
אחרונות  לוחות  לקבל  עלה  שאז  ההרה", 
כדי  והעבירו שופר במחנה משה עלה להר, 
והקב"ה  זרה,  עבודה  אחר  עוד  יטעו  שלא 
אלוקים  עלה  שנאמר  שופר  באותו  נתעלה 
בתרועה וגו', לכן התקינו חז"ל שיהו תוקעין 
בר"ח אלול בכל שנה ושנה וכן בכל החדש, 
תשובה  שיעשו  ישראל  את  להזהיר  כדי 
וגם כדי  וגו',  שנאמר אם יתקע שופר בעיר 

לערבב את השטן )טור(. 
תפילת  לאחר  יום  בכל  תשר"ת  ותוקעין  יג. 
ראש  מערב  חוץ  דר"ח,  ב'  מיום  שחרית 
השנה שאין תוקעין בו כלל )שו"ע שם ס"א, מט"א 
שם ס"ז(. ויש שנוהגים לתקוע תשר"ת תש"ת 

תר"ת )ב"ח סי' תקצ"ב(.
יד. והוא דמיון לבעל חוב שנותנין לו זמן ב"ד 
את  לפרוע  כדי  להמציא מעות  יום  שלשים 
חובותיו, וכן הוא לענינינו שנותנין לו לאדם 
לעשות  יום  שלשים  זמן  מעלה  של  בב"ד 
תשובה כדי שיצא זכאי מבית דין של מעלה 
להעביר  וצדקה  תפלה  תשובה  בעשיית 
אחד  כל  יתעורר  כן  על  הגזירה,  רוע  מעליו 
ומתרה  ומעורר  לקול השופר המכריז  ואחד 
בבכי  לאלוקיך  קרא  וקום  התשובה  על 

ותחנונים )קב הישר סי' מ"ח(.
אמירת  באמצע  עומד  תוקע  הבעל  אם  טו. 
לתקוע,  לו  מותר  אעפ"כ  דזמרה  פסוקי 
קריאת  ברכות  באמצע  שאפילו  ואפשר 
שמע גם כן מותר, מפני שאינו אלא כמנשים 
נשימות בלי שום הברה כלל, והקול בא רק 

ע"י השופר )א"א תניינא סי' נ"א(.
בשחרית  לתקוע  ששכחו  אירע  אם  טז. 

תוקעין במנחה )אג"מ או"ח ח"ד סי' כ"ה אות ה'(. 

■ צדקה תציל ממות ■
אם תמצה עומק הדין מי יצדק לפניך בדין

בעמדנו בעיצומם של ימי חודש הרחמים והסליחות, הימים שבו משתדל כל איש ישראל להכין את 
נפשו כראוי לקראת ימי הדין וראש השנה, כי מי לו לב הברזל אשר לא יפחד ולא ירגש בשעה שעומד 
להתייצב לדין ומשפט לפני קל מלך רם ונשא, והלא הדברים קל וחומר, כי אם לקראת משפט אצל 
שופט בשר ודם לא ימצא האדם מנוח לנפשו, ומיד בשעה שיקבל ההזמנה למשפט כבר לא יערב לו 
אכול ושתו ולא יוכל לנוח בשלום על משכבו, אפילו שעדיין יש לו ימים רבים עד המשפט, ואפילו 
שאין דנים אותו על משפט חיים ומוות אלא רק על עסקי ממון וכיוצא בזה, מכל מקום המנוחה תהיה 
ממנו והלאה, את כל מרצו וכל כוחו ישקיע בחתירה אחר דרכים ופעולות לצאת זכאי במשפט, ויהפך 

בכל צד של זכות שיוכל להטות את הכף לטובתו.
והנה אנו עומדים כעת לפני המשפט, לא אצל דיין בשר ודם, אלא אצל מלך מלכי המלכים הקב"ה – 
המלך המשפט – בכבודו ובעצמו, ולא על עסקי ממון בלבד אלא כל עתיד האדם וכל גורלו מונח על 
כף המאזניים, איננו צריכים להרבה ראיות, צאו נא והביטו קצת מה אירע רק בשנה האחרונה רח"ל, 
כמה אנשים שבקו חיים לכל חי, כמה אנשים נחלו ונפלו למשכב ומתייסרים בייסורים נוראים, וכמה 

יש שהתהפך עליהם הגלגל ונשברה מטה לחמם.
ואם כי לא באנו כאן לקטרג חלילה ולהלך אימים על הבריות, אבל הדברים צריכים לטלטל אותנו כהוגן 
ולעורר אותנו מן התרדמה העמוקה בה אנו שרויים, הלא אין אנו עוסקים במשפט שאמור להתקיים 
בזמן בלתי ידוע, אלא בעוד שבועות ספורות בלבד נתייצב כולנו כאחד לפני המלך הקדוש, ספרי מתים 
וספרי חיים פתוחים לפניו ובסקירה אחת הוא סוקר אותנו מכף רגל ועד ראש ויודע את כל מעשינו 
ואת כל מחשבותינו שעבר עלינו בשנה האחרונה, בושה וכלימה תכסה את פנינו, חיל ורעדה תאחז 

בקרבנו, כי אם ימצה את עומק הדין מי יצדק לפניו בדין.
ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה

אך זאת נחמתנו בעניינו, כי שלא כמדת בשר ודם מדתו של הקב"ה, כי במשפט בשר ודם, אם פעל 
האדם עוול במעשיו, לא יועיל לו הרבה מה שלאחר מכן תיקן את דרכיו, כי על מה שעיוות צריך ליתן 
את הדין, מה שאין כן הקב"ה, שהוא חנון ומדתו חנון, נתן לנו כמה וכמה עצות ואופנים למלט את 
נפשנו מן הדין ולצאת זכאים, וכמו שאנו אומרים בתפלת הימים הנוראים, "ותשובה ותפילה וצדקה 

מעבירין את רוע הגזירה", שאלו הם העצות שממתיקים את הדין מעל ראש האדם.
רואים אנו כאן שהצדקה הוא אחד מן הדברים שגורמים להאדם לצאת זכאי בדינו, ואפילו אם מצד 
מעשיו ומצד הדין ראוי אותו האדם לעונש חמור, אבל הצדקה מצלת אותו ומגוננת עליו שלא ישיתו 
דינו של  גזר  "ארבעה דברים מקרעין  טז:(  )ראש השנה  וכדאיתא בגמרא  לו בצדק,  עליו את מה שמגיע 

אדם", ואחד מן הדברים המנויים שם הוא הצדקה, דכתיב )משלי י, ב( "וצדקה תציל ממות".
מטעם זה נהגו ישראל קדושים להרבות בצדקה וחסד בימים האלו של חודש אלול, בכדי להיות מוכנים 
לקראת היום הדין הגדול וראש השנה, שייקח הקב"ה בחשבון המעשים את הצדקות והחסדים שעשינו 
רמזו  וכן  ונחמות,  ישועות  טובות  גזירות  רק  עלינו  ויגזור  הדין  לפנים משורת  עלינו  אף  יחון  זה  ובזכות 
דורשי רשימות )ראה ב'חיי אדם' הלכות שבת ומועדים כלל קלח ס"א(, שהפסוק )מגילת אסתר ט, כב( א'יש ל'רעהו ו'מתנות 
ולרמז בא, שבחודש אלול יש להרבות בצדקה וחסד  'אלול',  – ראשי תיבות  )מגילת אסתר ט, כב(  ל'אביונים 

ומתנות לאביונים.
רודף צדקה וחסד ימצא

אכן, אין כל דבר העומד בפני הרצון, כי מי שמשתוקק באמת ובתמים לקיים את מצוות הצדקה אבל 
ולעזר בכדי שיוכל להוציא  לו לסעד  לו בכדי ליתן לעניים, הרי שהקדוש ברוך הוא עומד  ממון אין 
לפועל את מחשבתו הטובה אשר חשב, כדאיתא בגמרא )בבא בתרא ט:(, "אמר רבי יצחק, מאי דכתיב )משלי 
כא, כא(: 'רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד'? משום דרודף צדקה ימצא צדקה? אלא לומר לך: 

כל הרודף אחר צדקה - הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות ועושה בהן צדקה".
שמצוות  וחושבים  בנפשם  מדמים  אשר  כאלו  ישנם  לעולם  כי  זה,  בעניין  לעורר  שיש  נקודה  עוד 
הצדקה אינה אלא על ידי נתינת ממון לעני שיוכל לקנות בהם כל צרכו, אבל אין זה אמת, כי מלבד 
זה ישנם עוד ענפים מענפי הצדקה, לא רק צדקה בגוף אלא גם צדקה בנפש, וכגון שרואה את חבירו 
מתקשה ואין לימודו עולה לו יפה, שייגש אליו וילמד יחד עמו עד שיראה כי דבריו עושים פירות, כך 
גם אין אנו יכולים לשער את הנפלאות שמילה טובה או חיוך יכולה לחולל אצל הזולת, ממש גדולות 
ונצורות, ולא נקטנו אלא ב' דוגמאות קטנות ותן לחכם ויחכם עוד. ופשיטא שגם אלו הדברים נמנים 

בתוך מצוות הצדקה, ומשכן, צריכים אנו להתחזק בזה ביותר באלו הימים.
אפס כי בעסקנו בעניין הצדקה והחסד בימי הרחמים והסליחות, אי אפשר שלא להזכיר את המעשה 
כבר  כל הקהל  הכיפורים,  יום  בפניא דמעלי  זי"ע  לייב מסאסוב  רבי משה  הרה"ק  עם  הידוע שהיה 
התאסף בהיכל בית המדרש שהיה גדוש מפה אל פה וממתינים לאמירת כל נדרי, כולם כאחד עוסקים 
בדברים העומדים ברומו של עולם, זה משתפך את לבו ואומר תהלים בנעימה, זה עורך את חשבון 

נפשו לפני קונו ואומר בלחישה את התפלה זכה.
אך הזמן מתאחר ומתאחר והצדיק מסאסוב בושש מלהגיע, דאגה רבה קמה בקרב הנוכחים שיצאו 
לתור אחריו, ומשלא מצאוהו בביתו החלו מסתובבים ברחבי העיר לדעת מה אירע עמו, עד שלבסוף 
מצאוהו בבית אחד מאנשי העיר ומנענע שם עריסה של תינוק מתייפח, אחר שהתעורר ולא מצא את 
אמו שהלכה לבית הכנסת לומר 'כל נדרי', מכאן אנו רואים את עבודת צדיקי האמת שלא הניחו את 

עצמם מלעסוק בצדקה וחסד בזמנים הנעלים ביותר.
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בס"ד

איש אשר לא יהיה
אחד  כל  אלול,  חודש  של  בעיצומו  עומדים  אנו 
עסוק בימים אלו בחזרה בתשובה ומחפש איפה 
וכיצד להוסיף עוד זכויות, עוד תפילות ומעשים 
ימי הדין אנו מוסיפים  וככל שמתקרבים  טובים, 
שתפילותינו  תקווה  מתוך  תפילות,  ועוד  עוד 
אחד  דבר  יש  אך  כל,  אדון  לפני  לרצון  יתקבלו 
אכן  שהתפילות  כדי  כי  והוא,  לדעת,  שעלינו 
מדיבורים  נקי  נקי,  להיות  הפה  על  יתקבלו, 
דיבור  וכל  ליצנות,  ורכילות,  הרע  לשון  אסורים, 
אסור, שהרי לא יתכן שאותו פה שמדבר דיבורים 
ותשבחות  שירות  דברי  גם  ידבר  רח"ל  אסורים 
ותפילותיו  טובה,  לשנה  ויתחנן  הבורא,  לפני 

יתקבלו..
הלשון':  'שמירת  בספרו  חיים'  ה'חפץ  כתב  וכך 
כמו  זה,  עבור  למעלה  תפלתו  מקבלין  אין  גם 
שכתוב בזוהר הקדוש פרשת מצורע: 'מאן דאית 
בה לישנא בישא, צלותא לא עלת קמה דקודשא 
כיון  מסואבא,  רוח  עלה  אתער  דהא  הוא,  בריך 
דאהדר בתשובה וקביל עלה תשובה, מה כתיב? 
מי  תרגום:  וגו',  הכהן'  אל  והובא  טהרתו  'ביום 
לפני  עולה  אינה  תפילתו  הרע  לשון  בו  שיש 
כיון  טומאה,  רוח  עליה  שרובצת  מפני  הקב"ה, 
שחזר בתשובה וקיבל על עצמו לשוב, עליו נאמר 
החפץ  ומסיים  הכהן'.  אל  והובא  טהרתו  'ביום 
חיים ואומר: 'ובזה יובן מה דכתבה התורה 'וטמא 
צערו  להודיע  שצריך  רז"ל,  ופירשו  יקרא',  טמא 
מחמת  והוא  רחמים,  עליו  יבקשו  ורבים  לרבים, 
שתפילתו אינו מתקבלת למעלה, לכן גילתה לנו 

התורה עצה זו במצטער זה דווקא'.
בימי  דווקא  זו  יוצא שקוראים פרשה  לא לחינם 
בא  וזה  בתפילות,  עכשיו  מרבים  שכולנו  אלול, 
דבר  שזהו  הלשון,  טהרת  שמירת  על  להוכיחנו 
חשוב מאוד כל השנה, אבל במיוחד בפרוס עלינו 
הימים הנוראים, כי איך יתכן לגשת אל ימים אלו 
ולהתפלל את כל התפילות וכל הבקשות עם פה 
מסואב? וכפי שראינו מדברי הזוהר, ברגע שאדם 
הוא  דרכיו,  את  ולשנות  בתשובה  לחזור  מחליט 
טהרתו',  'ביום  והוא  תשובה',  'בעל  נקרא  כבר 
ויתקבלו  נקי  בפה  להתפלל  כולנו  שנזכה  ויה"ר 
טובה,  וחתימה  לכתיבה  והבקשות  התפילות  כל 

ולשנה טובה ומתוקה.
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ַאר  ּתֹ ְיַפת  ת  ֵאׁשֶ ְבָיה  ִ ּשׁ ּבַ ְוָרִאיָת 
ה: )כא,  ָ ְקּתָ ָבּה ְוָלַקְחּתָ ְלָך ְלִאּשׁ ְוָחׁשַ

יא(
ופירש רש"י: לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע. שאם אין הקב"ה 
שנאמר  שונאה,  להיות  סופו  נשאה,  אם  אבל  באיסור.  ישאנה  מתירה 
אחריו: 'כי תהיין לאיש וגו'', וסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה, לכך 

נסמכו פרשיות הללו:
בהענינים  הן  ולחזקו  האדם  את  לזרז  באים  אלו  רש"י  דברי 
לו  שראוי  בדברים  והן  הדין,  שורת  מצד  בהן  מחויב  שהוא 
דבריו  את  רש"י  פותח  תחילה  הדין,  משורת  לפנים  לעשותם 
הדין  שורת  מצד  בהם  מחויב  שהאדם  בדברים  החיזוק  בענין 
ואומר, 'לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקב"ה 
אשה  היא  תואר  יפת  אשת  שהרי  באיסור',  ישאנה  מתירה 
נכריה, ובימים כתיקונם היא אסורה לבוא בקהל, אך ידעה תורה 
גופו  והתירה  ועמדה  מעמד  האדם  יחזיק  שלא  פעמים  שיש 
של חטא, וזה הדבר הוא עדות לכל הציווים שהאדם כן מוזהר 
חיזוק  להיות  צריכה  זו  וידיעה  בהם,  לעמוד  עליהם שביכולתו 
להאדם בבואו לידי נסיון של איסור, כי לפעמים מתגבר היצר 
הרע למאוד, ונדמה להמתנסה שאי אפשר לו להחזיק מעמד, 
וכתוצאה מכך יכשל בחטא,  וזה הדמיון עלול לשבר את רוחו 
ואז עליו להיזכר בקריאתה של תורה השואגת לפניו ואומרת לו 
הנני מבטיחך שאתה כן יכול! המשך להחזיק מעמד וחבי כמעט 
של  נסיון  אם  כי  כאן  היה  לא  כי  ותיווכח  זעם,  יעבור  עד  רגע 
אחיזת עיניים, הן אמת שלעת עתה בעודך מתמודד מול קושי 
הנסיון הוא נדמה לך כהר שקשה להזיזו, אך דע לך שהנך 'גיבור 
עצום' ובודאי תוכל לו, כי לולא זאת לא זימן לך הקב"ה נסיון 
שהנך  ובהכרח  בריותיו,  עם  בטרוניא  בא  אינו  כי  כך,  כל  גדול 
לך  כן אל  ואם  כל הפיתויים,  מול  ולעמוד  ברוחך  יכול למשול 
להתפעל מהנדמה לך שאינך יכול לעמוד בדבר, רק זה יהיה לך 

לאות שאם הדבר מוגדר כאיסור בודאי יכול תוכל לו. 
איסור  עליהם  שאין  בדברים  לדבר  רש"י  עובר  מכן  לאחר 
כי  מהם,  ויתנזר  עצמו  יקדש  שהאיש  הראוי  מן  אך  מפורש, 
ההמשכה אחריהם אינה לשם שמים, ובאלו הדברים כבר ימצא 
היצר סיוע מן התורה שמותר להימשך אחריהם, שהרי התורה 
אדם  של  דעתו  לסוף  שירדה  משום  וזאת  אותם,  אסרה  לא 
וידעה שלא יוכל לעמוד בהם, ואם כן יאמר היצר להאדם למה 
לך להתחכם ולגדור גדרים בדבר שהתורה כבר העידה עליך כי 
לא תוכל לה, ולזאת דרשינן סמוכים לרמז שמי שחפץ באמת 
אמת  הן  כי  אלו,  מעין  להיתרים  יחוש  לא  החיים  בחי  להדבק 
שידעה תורה כי לא כל הנפשות שוות, וישנם נפשות חלושות 
בתכלית  המתקדשים  בין  להימנות  מהם  לדרוש  אפשר  שאי 
הקדושה, אך אם בעל נפש אתה ואינך חפץ במסכים המבדילים 

ובין בוראך עליך להתנזר גם מהדברים המותרים כל עוד  בינך 
שאינך מכוון בהם לשם שמים.

וזהו שאמר 'אבל אם נשאה סופו להיות שנואה, וסופה להוליד 
ממנה בן סורר ומורה', אכן מותר לך הנישואין עם הנכריה בשעת 
שאינה  מעשה  וכל  לשמים,  כוונתך  שאין  לך  דע  אך  מלחמה, 
לשם שמים מוליד בחינה של גשם, בחינה של מחיצה בין האדם 
לבוראו, אלו הם המחיצות העומדים בעכריו של האדם החפץ 
בהשגות אלוקות, ואלו המסכים הם שנואים לפניו. בנוסף לכך 
מוטל עליו לדעת כי לפעמים יכשל זה ההולך בשרירות לבו עי"ז 
באיסורים של ממש, כבחינת 'בן סורר ומורה' שהולך בשרירות 
לבו בדברים של איסור, כי מן ההיתר יסיתנו היצר אל האיסור 
ח"ו, ועל כן מוטל על החרד לנפשו לגדור גדרים וסייגים ולקדש 
עצמו גם במותר לו, ואז יהיה תמים אם בוראו לחלקו ולנחלתו. 
עוד אפשר לפרש שכיונו בדרשת הסמוכין להורות שאף אלו 
והוא  מפורש,  איסור  התורה  עליהם  הטילה  שלא  הדברים 
מסיבת הקושי לעמוד בהם, גם אלו יוכיחו את שוויים עם הזמן, 
כי לאמיתו של דבר אין בהם ממש, ועל כן עוד טרם שיתן האדם 
דרור לנפשו כדי להתענג מהבלי העולם באתה התורה להניעו 
מן האיסור ולנחמו, ומודיעה לו שלא ידמה בנפשו שיש משוש 
באלו התענוגים, ואל לו לחשוב שאם ימשך אחריהם ימצא בהם 
שאין  רק  ולא  היצר,  בו  היתל  לשוא  כי  יווכח  בסופו  כי  חיים, 
בהם תענוג אלא לאמיתו של דבר מדובר בדברים שנואים שאין 
בהם חפץ כלל, ואם כן מוטב שימשול ברוחו לבל יכניס עצמו 

מלכתחילה בעביות החומר, כי לא יגרע בכך מחלקו הטוב.
מעורר  התאוה  מן  המניעה  גם  כי  המתנסה  יאמר  אמור  ואם 
את צערו מאחר שנפשו חשקה בה, לזאת מן הראוי לזרזו אל 
הגמרא  מאמר  על  צדיקים  שאמרו  מה  לו  ולגלות  הפרישות 
)ביצה טז.( 'כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד 
גם  אם  כי  הגשמי  המזון  על  רק  המכוון  שאין  הכיפורים',  יום 
על המזון הרוחני, הכל נכנס בגדר 'מזון' ועיקר הקצבה הוא על 
וככל  השנה,  ימות  כל  במשך  האדם  בה  שיזכה  ההנאה  מידת 
קצבת  את  בכך  מחסר  החומר  תענוגי  אחר  נמשך  שהאדם 
את  מקבל  החומריים  מן  שמתנזר  וככל  הרוחניים,  תענוגיו 
של  מידה  לאדם  לו  שקוצבים  וכשם  הרוחני.  בחלק  קצבתו 
קורת רוח כך קוצבים לו מידה של צער ר"ל, וכשהאדם ימשך 
אחר תענוגי החומר ישאר לו קצבת צערו בענינים המעיקים על 
הנפש ועל הגוף ר"ל, אך אם ימנע מתענוגי החומר ימיר בכך את 
צערו הקצוב לו, ונמצא לפי זה שאם האדם מתנזר מן התענוגים 
אך  האמיתיים,  תענוגיו  את  וירבה  צערו,  סאת  את  בכך  ימעט 
קורת  יהיה מנת חלקו צער במקום  ימשך אחר התענוגים  אם 

רוח של אמת. 
השי"ת יהיה בעזרינו שנוכל לעמוד איתן בקשרי המלחמה עם 
ולחתימה  ולכתיבה  וברוחניות  ונזכה לכל טוב בגשמיות  היצר, 

טובה. 
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בס"ד

איש אשר לא יהיה
אחד  כל  אלול,  חודש  של  בעיצומו  עומדים  אנו 
עסוק בימים אלו בחזרה בתשובה ומחפש איפה 
וכיצד להוסיף עוד זכויות, עוד תפילות ומעשים 
ימי הדין אנו מוסיפים  וככל שמתקרבים  טובים, 
שתפילותינו  תקווה  מתוך  תפילות,  ועוד  עוד 
אחד  דבר  יש  אך  כל,  אדון  לפני  לרצון  יתקבלו 
אכן  שהתפילות  כדי  כי  והוא,  לדעת,  שעלינו 
מדיבורים  נקי  נקי,  להיות  הפה  על  יתקבלו, 
דיבור  וכל  ליצנות,  ורכילות,  הרע  לשון  אסורים, 
אסור, שהרי לא יתכן שאותו פה שמדבר דיבורים 
ותשבחות  שירות  דברי  גם  ידבר  רח"ל  אסורים 
ותפילותיו  טובה,  לשנה  ויתחנן  הבורא,  לפני 

יתקבלו..
הלשון':  'שמירת  בספרו  חיים'  ה'חפץ  כתב  וכך 
כמו  זה,  עבור  למעלה  תפלתו  מקבלין  אין  גם 
שכתוב בזוהר הקדוש פרשת מצורע: 'מאן דאית 
בה לישנא בישא, צלותא לא עלת קמה דקודשא 
כיון  מסואבא,  רוח  עלה  אתער  דהא  הוא,  בריך 
דאהדר בתשובה וקביל עלה תשובה, מה כתיב? 
מי  תרגום:  וגו',  הכהן'  אל  והובא  טהרתו  'ביום 
לפני  עולה  אינה  תפילתו  הרע  לשון  בו  שיש 
כיון  טומאה,  רוח  עליה  שרובצת  מפני  הקב"ה, 
שחזר בתשובה וקיבל על עצמו לשוב, עליו נאמר 
החפץ  ומסיים  הכהן'.  אל  והובא  טהרתו  'ביום 
חיים ואומר: 'ובזה יובן מה דכתבה התורה 'וטמא 
צערו  להודיע  שצריך  רז"ל,  ופירשו  יקרא',  טמא 
מחמת  והוא  רחמים,  עליו  יבקשו  ורבים  לרבים, 
שתפילתו אינו מתקבלת למעלה, לכן גילתה לנו 

התורה עצה זו במצטער זה דווקא'.
בימי  דווקא  זו  יוצא שקוראים פרשה  לא לחינם 
בא  וזה  בתפילות,  עכשיו  מרבים  שכולנו  אלול, 
דבר  שזהו  הלשון,  טהרת  שמירת  על  להוכיחנו 
חשוב מאוד כל השנה, אבל במיוחד בפרוס עלינו 
הימים הנוראים, כי איך יתכן לגשת אל ימים אלו 
ולהתפלל את כל התפילות וכל הבקשות עם פה 
מסואב? וכפי שראינו מדברי הזוהר, ברגע שאדם 
הוא  דרכיו,  את  ולשנות  בתשובה  לחזור  מחליט 
טהרתו',  'ביום  והוא  תשובה',  'בעל  נקרא  כבר 
ויתקבלו  נקי  בפה  להתפלל  כולנו  שנזכה  ויה"ר 
טובה,  וחתימה  לכתיבה  והבקשות  התפילות  כל 

ולשנה טובה ומתוקה.
 )עפ"י טיב התורה-כי תצא(
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זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א אך ורק בתא קולי שמספרו

<  05341-00024 >

ַאר  ּתֹ ְיַפת  ת  ֵאׁשֶ ְבָיה  ִ ּשׁ ּבַ ְוָרִאיָת 
ה: )כא,  ָ ְקּתָ ָבּה ְוָלַקְחּתָ ְלָך ְלִאּשׁ ְוָחׁשַ

יא(
ופירש רש"י: לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע. שאם אין הקב"ה 
שנאמר  שונאה,  להיות  סופו  נשאה,  אם  אבל  באיסור.  ישאנה  מתירה 
אחריו: 'כי תהיין לאיש וגו'', וסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה, לכך 

נסמכו פרשיות הללו:
בהענינים  הן  ולחזקו  האדם  את  לזרז  באים  אלו  רש"י  דברי 
לו  שראוי  בדברים  והן  הדין,  שורת  מצד  בהן  מחויב  שהוא 
דבריו  את  רש"י  פותח  תחילה  הדין,  משורת  לפנים  לעשותם 
הדין  שורת  מצד  בהם  מחויב  שהאדם  בדברים  החיזוק  בענין 
ואומר, 'לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקב"ה 
אשה  היא  תואר  יפת  אשת  שהרי  באיסור',  ישאנה  מתירה 
נכריה, ובימים כתיקונם היא אסורה לבוא בקהל, אך ידעה תורה 
גופו  והתירה  ועמדה  מעמד  האדם  יחזיק  שלא  פעמים  שיש 
של חטא, וזה הדבר הוא עדות לכל הציווים שהאדם כן מוזהר 
חיזוק  להיות  צריכה  זו  וידיעה  בהם,  לעמוד  עליהם שביכולתו 
להאדם בבואו לידי נסיון של איסור, כי לפעמים מתגבר היצר 
הרע למאוד, ונדמה להמתנסה שאי אפשר לו להחזיק מעמד, 
וכתוצאה מכך יכשל בחטא,  וזה הדמיון עלול לשבר את רוחו 
ואז עליו להיזכר בקריאתה של תורה השואגת לפניו ואומרת לו 
הנני מבטיחך שאתה כן יכול! המשך להחזיק מעמד וחבי כמעט 
של  נסיון  אם  כי  כאן  היה  לא  כי  ותיווכח  זעם,  יעבור  עד  רגע 
אחיזת עיניים, הן אמת שלעת עתה בעודך מתמודד מול קושי 
הנסיון הוא נדמה לך כהר שקשה להזיזו, אך דע לך שהנך 'גיבור 
עצום' ובודאי תוכל לו, כי לולא זאת לא זימן לך הקב"ה נסיון 
שהנך  ובהכרח  בריותיו,  עם  בטרוניא  בא  אינו  כי  כך,  כל  גדול 
לך  כן אל  ואם  כל הפיתויים,  מול  ולעמוד  ברוחך  יכול למשול 
להתפעל מהנדמה לך שאינך יכול לעמוד בדבר, רק זה יהיה לך 

לאות שאם הדבר מוגדר כאיסור בודאי יכול תוכל לו. 
איסור  עליהם  שאין  בדברים  לדבר  רש"י  עובר  מכן  לאחר 
כי  מהם,  ויתנזר  עצמו  יקדש  שהאיש  הראוי  מן  אך  מפורש, 
ההמשכה אחריהם אינה לשם שמים, ובאלו הדברים כבר ימצא 
היצר סיוע מן התורה שמותר להימשך אחריהם, שהרי התורה 
אדם  של  דעתו  לסוף  שירדה  משום  וזאת  אותם,  אסרה  לא 
וידעה שלא יוכל לעמוד בהם, ואם כן יאמר היצר להאדם למה 
לך להתחכם ולגדור גדרים בדבר שהתורה כבר העידה עליך כי 
לא תוכל לה, ולזאת דרשינן סמוכים לרמז שמי שחפץ באמת 
אמת  הן  כי  אלו,  מעין  להיתרים  יחוש  לא  החיים  בחי  להדבק 
שידעה תורה כי לא כל הנפשות שוות, וישנם נפשות חלושות 
בתכלית  המתקדשים  בין  להימנות  מהם  לדרוש  אפשר  שאי 
הקדושה, אך אם בעל נפש אתה ואינך חפץ במסכים המבדילים 

ובין בוראך עליך להתנזר גם מהדברים המותרים כל עוד  בינך 
שאינך מכוון בהם לשם שמים.

וזהו שאמר 'אבל אם נשאה סופו להיות שנואה, וסופה להוליד 
ממנה בן סורר ומורה', אכן מותר לך הנישואין עם הנכריה בשעת 
שאינה  מעשה  וכל  לשמים,  כוונתך  שאין  לך  דע  אך  מלחמה, 
לשם שמים מוליד בחינה של גשם, בחינה של מחיצה בין האדם 
לבוראו, אלו הם המחיצות העומדים בעכריו של האדם החפץ 
בהשגות אלוקות, ואלו המסכים הם שנואים לפניו. בנוסף לכך 
מוטל עליו לדעת כי לפעמים יכשל זה ההולך בשרירות לבו עי"ז 
באיסורים של ממש, כבחינת 'בן סורר ומורה' שהולך בשרירות 
לבו בדברים של איסור, כי מן ההיתר יסיתנו היצר אל האיסור 
ח"ו, ועל כן מוטל על החרד לנפשו לגדור גדרים וסייגים ולקדש 
עצמו גם במותר לו, ואז יהיה תמים אם בוראו לחלקו ולנחלתו. 
עוד אפשר לפרש שכיונו בדרשת הסמוכין להורות שאף אלו 
והוא  מפורש,  איסור  התורה  עליהם  הטילה  שלא  הדברים 
מסיבת הקושי לעמוד בהם, גם אלו יוכיחו את שוויים עם הזמן, 
כי לאמיתו של דבר אין בהם ממש, ועל כן עוד טרם שיתן האדם 
דרור לנפשו כדי להתענג מהבלי העולם באתה התורה להניעו 
מן האיסור ולנחמו, ומודיעה לו שלא ידמה בנפשו שיש משוש 
באלו התענוגים, ואל לו לחשוב שאם ימשך אחריהם ימצא בהם 
שאין  רק  ולא  היצר,  בו  היתל  לשוא  כי  יווכח  בסופו  כי  חיים, 
בהם תענוג אלא לאמיתו של דבר מדובר בדברים שנואים שאין 
בהם חפץ כלל, ואם כן מוטב שימשול ברוחו לבל יכניס עצמו 

מלכתחילה בעביות החומר, כי לא יגרע בכך מחלקו הטוב.
מעורר  התאוה  מן  המניעה  גם  כי  המתנסה  יאמר  אמור  ואם 
את צערו מאחר שנפשו חשקה בה, לזאת מן הראוי לזרזו אל 
הגמרא  מאמר  על  צדיקים  שאמרו  מה  לו  ולגלות  הפרישות 
)ביצה טז.( 'כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד 
גם  אם  כי  הגשמי  המזון  על  רק  המכוון  שאין  הכיפורים',  יום 
על המזון הרוחני, הכל נכנס בגדר 'מזון' ועיקר הקצבה הוא על 
וככל  השנה,  ימות  כל  במשך  האדם  בה  שיזכה  ההנאה  מידת 
קצבת  את  בכך  מחסר  החומר  תענוגי  אחר  נמשך  שהאדם 
את  מקבל  החומריים  מן  שמתנזר  וככל  הרוחניים,  תענוגיו 
של  מידה  לאדם  לו  שקוצבים  וכשם  הרוחני.  בחלק  קצבתו 
קורת רוח כך קוצבים לו מידה של צער ר"ל, וכשהאדם ימשך 
אחר תענוגי החומר ישאר לו קצבת צערו בענינים המעיקים על 
הנפש ועל הגוף ר"ל, אך אם ימנע מתענוגי החומר ימיר בכך את 
צערו הקצוב לו, ונמצא לפי זה שאם האדם מתנזר מן התענוגים 
אך  האמיתיים,  תענוגיו  את  וירבה  צערו,  סאת  את  בכך  ימעט 
קורת  יהיה מנת חלקו צער במקום  ימשך אחר התענוגים  אם 

רוח של אמת. 
השי"ת יהיה בעזרינו שנוכל לעמוד איתן בקשרי המלחמה עם 
ולחתימה  ולכתיבה  וברוחניות  ונזכה לכל טוב בגשמיות  היצר, 

טובה. 

ן ו י ק לעת נס זו חי

פר' כי תצא
י"ד אלול תשע"ט
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טיב הפרשה

א

שימו לב 
מספר חדש

ט"ת   א   א  תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת כי תצא תשע"ט

הקדושים, שביארו כל אחד לפי דרכו מהו הלקח 

ובחינוך  ה'  בעבודת  מכאן  ללמוד  שצריך  נשגב 

הבנים והבנות.

 הלקח הנתגב לחנך א   א אאנו
בשבוד  הא אלה

גדול,  חידוש  שמצינו  במה  יאיר  דברינו  פתח 

כי הדין של בן סורר ומורה שייך רק מיום שנעשה 

ששנינו  כמו  חודשים,  שלשה  למשך  מצוה  בר 

סורר  בן  נעשה  "מאימתי  סח:(:  )סנהדרין  במשנה 

מתחייב  הוא  שאז  שערות".  שתי  משיביא  ומורה 

חייב  שאינו  קטן  הוא  זה  לפני  כי  המצוות,  בכל 

"אמר רבי  במצוות. שנינו על כך בגמרא )שם סט.(: 

אלא  אינו  ומורה  סורר  בן  של  ימיו  כל  כרוספדאי 

שלשה חדשים בלבד". ומפרש הטעם לכך, כי עד 

שלשה חדשים אחרי הבר מצוה הוא עדיין נקרא 

בן, אבל אחר כך הוא כבר מסוגל להיקרא אב.

בדברי  כך  על  נפלא  ביאור  שמצינו  מה  והנה 

ללמד  הקב"ה  רצה  בכך  כי  רמח(,  )מצוה  ה"חינוך" 

מיד  בחרותו",  חום  תוקף  "בתחילת  האדם  את 

המצוות,  בכל  מתחייב  שהוא  התקופה  בראשית 

שיהיה זהיר שלא להרבות בעניני אכילה ושתיה, 

רמא  מאיגרא  האדם  את  לדרדר  עלולים  שהם 

לבירא עמיקתא:

אדם  בני  חטאות  שרוב  לפי  המצוה,  "משרשי 

שכתוב  כמו  והשתיה,  האכילה  ריבוי  בסיבת  יעשו 

שמנת  )שם(  )דברים לב-טו( וישמן ישורון ויבעט, וכן 

זכרונם  וכן אמרו  ויטוש אלוק עשהו.  עבית כשית 

לברכה )ברכות לב.( מי גרם לך שתבעטי בי, כרשינין 

כריסא  מלא  )שם(  אמרו  כלל  ודרך  שהאכלתיך, 

אדם  בן  יבוא  הכרס  מילוי  אחר  כלומר  בישא,  זני 

לעשות חטאים רעים.

החומר,  עיסת  הם  שהמזונות  לפי  הוא  והענין 

ובמצוותיו  אלקים  וביראת  במושכל  וההתבוננות 

הפכים  והחומר  והנפש  הנפש,  עיסת  היא  היקרות 

 אבאו ואמו  "א אם להאו  תוואם
בקול במ"אה ובקומה

לנו  שמגלים  הסיבה  היא  זאת  הנראה  כפי 

כי בדרך הטבע אי אפשר שיחול על  ז"ל,  חכמינו 

מאחר  מיתה,  שיתחייב  ומורה  סורר  בן  דין  הבן 

שצריך תנאים מאד קשים שלא קיימים במציאות, 

עד כדי כך שגדולי התנאים רבי יהודה ורבי שמעון 

הסיקו מזה, כי בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד 

להיות, ומה שנכתב בתורה הוא רק כדי שנדרוש 

בגמרא  כך  על  ששנינו  מה  והנה  שכר.  ונקבל 

)סנהדרין עא.(:

"רבי יהודה אומר, אם לא היתה אמו שוה לאביו 

בקול ובמראה ובקומה, אינו נעשה בן סורר ומורה. 

מאי טעמא, דאמר קרא איננו שומע בקולנו, מדקול 

בעינן שווין, מראה וקומה נמי בעינן שווין". כלומר, 

מראה  ואותו  קול  אותו  יש  ולאם  לאב  אם  רק 

בקולם  שומע  שאינו  לבנם  יש  אז  קומה,  ואותה 

והוא זולל וסובא דין בן סורר ומורה. 

שכיח  אינו  יהודה  רבי  של  זה  שתנאי  מאחר 

"כמאן אזלא  כלל, למדו מזה חכמינו ז"ל בגמרא: 

הא דתניא בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, 

יהודה.  כרבי  כמאן,  שכר,  וקבל  דרוש  נכתב,  ולמה 

רבי  אמר  דתניא  היא,  שמעון  רבי  אימא  איבעית 

ושתה  בשר  תרטימר  זה  שאכל  מפני  וכי  שמעון, 

אותו  מוציאין  ואמו  אביו  האיטלקי,  יין  לוג  חצי 

לסוקלו, אלא לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב, 

דרוש וקבל שכר".

נותן התורה,  כן מאחר שבחר הקב"ה  כי  הנה 

בן  מדין  אלו  פסוקים  ארבעה  בתורה  להכניס 

רק  בעתיד,  יהיה  ולא  היה  שלא  ומורה,  סורר 

מה  הנה  שכר,  עליהם  ונקבל  אותם  שנדרוש  כדי 

רצונו  לקיים  יחד,  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב 

שכר",  וקבל  "דרוש  מאתנו:  שמבקש  מקום  של 

רבותינו  של  תורתם  באור  ולהתחמם  להתבונן 

בפרשתנו פרשת כי תצא דבר בעתו מה טוב, 

חודש  שהוא  אלול  חודש  עם  הפרשה  לקשר 

התשובה, שבו אנו עושים הכנה לקראת יום הדין, 

על פי מה שנשים לב להתבונן בפרשה הקשה של 

בן סורר ומורה, שטמונים בה לקחים נשגבים לכל 

אחד מישראל, בנוגע לאחריות העצומה המוטלת 

התורה  בדרך  צאצאיהם  את  לחנך  ההורים  על 

זה  בענין  הפסוקים  ארבעת  הם  והנה  והמצוות, 

)דברים כא-יח(:

"כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול 

אליהם.  ישמע  ולא  אותו  ויסרו  אמו  ובקול  אביו 

עירו  זקני  אל  אותו  והוציאו  ואמו  אביו  בו  ותפשו 

ואל שער מקומו. ואמרו אל זקני עירו בננו זה סורר 

ומורה איננו שומע בקולנו זולל וסובא. ורגמוהו כל 

וכל  מקרבך  הרע  ובערת  ומת  באבנים  עירו  אנשי 

ישראל ישמעו ויראו".

רש"י ז"ל מפרש ומקור הדבר במשנה ובסוגיית 

הגמרא )סנהדרין מדף ע עד דף עב(: "ויסרו אותו. מתרין 

בו בפני שלשה ומלקין אותו. בן סורר ומורה, אינו 

חצי  וישתה  בשר  תרטימר  ויאכל  שיגנוב  עד  חייב 

אל  )משלי כג-כ(  לוג יין, שנאמר זולל וסובא, ונאמר 

ומורה  ובן סורר  יין בזוללי בשר למו.  תהי בסובאי 

נהרג על שם סופו, הגיעה תורה לסוף דעתו, סוף 

מוצא,  ואינו  לימודו  ומבקש  אביו,  ממון  שמכלה 

אמרה  הבריות,  ומלסטם  דרכים  בפרשת  ועומד 

תורה ימות זכאי ואל ימות חייב".

חידוש  ומורה  סורר  בן  בדין  למדים  נמצינו 

שהורגים  כולה,  התורה  בכל  מצינו  שלא  עצום 

בסיום  רש"י  שמביא  כפי  זכאי  עדיין  שהוא  אדם 

דבריו, ומקור הדבר במשנה )סנהדרין עא:(: "בן סורר 

ימות  ואל  זכאי  ימות  סופו,  שם  על  נידון  ומורה 

חייב". הרי שחכמינו ז"ל מעידים עליו שהוא עדיין 

כי  זכאי, ועם כל זאת הורגים אותו על שם סופו, 

את  עתיד ללסטם  שהוא  דעתו  לסוף  תורה  ירדה 

הבריות ולהורגם ויתחייב מיתה.

באאו" נתגב תל המה"רל מט"אג

 הלקח הנתגב מדאן בן סו"" ומו"ה להו"אם
תאחנ ו א   א אאהם מאוחדאם בקול במ"אה ובקומה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

 

בראש השנה 
איך תראה השנה שלך כולה.קובעים 

אתה 
פש! למה אתה לא עומד לעשות תשובה כל טי

במקום לקבל דו"ח תקבל צ'ק! למה יום? 
אתה לא עושה תשובה? כמה ה' טוב! אי 

אפשר להבין את זה! בעולם הזה אין דוגמא 
לטוב של ה'! אין! 

מה זה 
ה! כל תשובה? תדבר עם ה'! זה כל התשוב

כך קל! מה אתה צריך לעשות? לדבר! "רבונו 
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 שביעית שנה "טתשע

 

 נתרם לזכות 

 ידידינו החשוב

 בכל העניניםשיראה ברכה והצלחה  

 באדיבות:   
 

 השבת אבדה                        
 נאבד זוג תפילין ע"ש                     

 משה אלישוב ביום                      
 י"ד חשון   שישי                        
 בדרך   באוטובוס "דן"                  

 תל אביב. בני ברק                    
 המוצא הישר מתבקש להחזירם 

 זכרון מאיר.(או בבית החזון איש) להרב חיים קניבסקי רחוב אור החיים 
   תשי"א) ודיע בשנתבעיתון המזו פורסמה  מיוחדת מודעה(    
 

  מקודם להפריש צריך אם הדין משורת לפנים אבידה כשמשיב
 כספים מעשר

 ה"ה עניים מתנות מהלכות ז"פ אמונה דרך בספרו רבנו כתב
 שעל ממון שהמוצא נראה שלכאורה מעשרה ואחד ה"ד ל"בבה
 אם הדין משורת לפנים להחזיר ורוצה להחזיר צריך אין דין פי

  וראיה קודם מעשר ליתן המחזיר צריך עשיר אבידה בעל
  קודם מעשר נתן מ"ומ סדום למלך שהחזיר אבינו מאברהם

 להחזיר מצוה עליו היה שם גם והרי מכל מעשר לו ויתן ש"כמ
 כ"וכ, ע"וצ י"רש ש"כמ' ה חילול ויהיה העשרתי אני יאמר שלא
  עיין אמנם, ש"עי תאמר ולא ה"ד לך לך' פר דקרא טעמא בספר

  ל"זצ אלישיב ש"הגרי ממרן שהביא') ב ד"כ מ"ב( חמד בחשוקי
 אכן, לעשר צ"אי ד"משוה לפנים האבידה דכשמחזיר שסובר
 ולא לבעליה להחזירה דעת על האבידה את הרים אם ע"לכו

 .שלו שאינה כיון ממעשר פטור בה לזכות נתכוין

מעניני הפרשה
 

 השמש כבוא העבוט את לו תשיב השב
לי שיתן מלוה בקשתי? עבוט השבת פעם קיים שרבנו נכון אם
 .והחזרתיו, משכון בתורת שלו כיפה
כובע עם אז הלך הוא? ממנו לקחת אפשר ואיך יום כסות זה

רק, הכפה את אז צריך אינו כובע וכשיש ,הכיפה ומתחתיו
 .הכובע את יוריד כאשר יצטרך כ"אח
 
 הלבב ורך הירא האיש מי

הוזהרנו' וגו למלחמה תצא כי ב"ל' ה ג"שע ת"בשע י"ר לשון
בלבבו השם ישועת תהיה קרובה צרה כי אדם יראה שאם בזה

א"החזו של הבטחון סותר זה לכאורה', וכו עליה ויבטח
 .ישועה שיהיה הכרח שום שאין שכתב ובטחון באמונה

שתהיה יבטח אז לישועה ראויים אז דין י"עפ מלחמה עשו אם
אם ישועה שיהיה לבטוח צריך אדם על צרה כל וכן, ישועה
 .לה וראוי לו מגיע

 
 רגלך מעל בלתה לא ונעלך מעליכם שלמותיכם בלו לא
רבים בלשון נאמר" שמלותיכם בלו לא" מדוע רבנו לי אמר

 .יחיד בלשון בלתה לא' ונעלך'
,לשבת מיוחד צריך ולא באחד סגי שנעלים איתא בירושלמי כי

 .בבגד כ"משא
 )כל משאלותיך(                                                              

 עלי שי"ח 
 '?מהבחירות חושש מי'

 
  הולכים עכשיו, הציבור כלפי עזה שנאה יש, ממש גרוע המצב" חדשות ובפיו א"שליט רבינו מרן אל מזמן לא נכנס ונמרץ צעיר עסקן

  ועוד" אחרת ייראה שהכל מבטיח שכנגד הצד, הבחירות שמחרת ביום נראה איך יודע מי, עושים מה, רדום והציבור בחירות לקראת
 .כולם נכונים אכן שנראים, זמירות וכהנה כהנה
 ?דואג אתה: בשאלה וענה קל מבט עליו העיף רבינו
 .כך כל שחור נראה כשהעתיד לדאוג לא אפשר איך, בודאי - מיד ענה ההוא
 .שצריך מה תעשה. תדאג אל: קלה באמירה סיים רבינו

  שמוכשר מי, העוצמה במלוא זה את יעשה ותפילה בתורה שכוחו מי, ותעשה תפעל. כלום ייצא לא ואחרות כאלה מדאגות: כלומר
 ! כלום יוצא מהדאגות. יעשה, בפעילות ולהרבות בציבור לעסוק וראוי

 
* 

 הקרבות הבחירות לקראת, הדרום ועד מהצפון, בארץ מקומות למספר עצמו את להטריח א"שליט רבינו צפוי ה"אי הקרובים בימים
 שלא בודאי, לאירועים מביתו יוצא ואינו כמעט לאחרונה כי, ידוע'. ג אות שסימנה התורה יהדות רשימת ולטובת, הבא בשבוע ובאות

 .צעיר לאדם גם וקלות נוחות שאינם בנסיעות עצמו את מייגע הוא מדוע מבינים כולם זאת ובכל, לעיר חוץ לאירועים
 .שלו בדרכיו ופועל טורח הוא! עושה פשוט הוא. יהיה ואיך יהיה מה שדואג איש אינו וגם, דברים איש אינו א"שליט רבינו
 .עין כהרף' ה ישועת בעיננו ונראה רבה שמיה ויתקדש יתגדל ואכן ולוואי. מיותרת מילה כל? אחריו נאמר מה ואנו

שלום שבת       בברכת 
גולדשטוף     יצחק 

מה כבר עשיתי?
סערה בבית הכנסת

זו הייתה עוד שבת שקטה. בית הכנסת היה הומה 
כאשר  הבימה,  על  היה  התורה  וספר  מתפללים 
העני.  האברך  יעקב  בסערה  הכנסת  לבית  פרץ 
באחת  קשים  דברים  והטיח  בימה  על  דפק  הוא 
הוא  משה.  רבי  העשיר,  הגביר  המתפללים  מנכבדי 
טען בלהט שרבי משה חייב לו כספים ועושק אותו 
כל  יש  הגביר  שלמשה  ובעוד  בחינם,  אותו  ומצער 
והוא  כלום  אין  האברך  ליעקב  עצמו  לו  בבית,  טוב 

עושה שבתו חול.

האברך  את  השתיקו  אמנם  והמתפללים,  הרב 
כבר  הנזק  אבל  מהאשמותיו,  לחדול  ממנו  וביקשו 
בושה  מרוב  האדימו  הגביר  משה  של  פניו  נעשה. 

והוא כמעט התעלף.

ובעל  שמיים  ירא  כאיש  ידוע  היה  הגביר  משה 
עני  כל  בפני  פתוחים  היו  ולבו  ביתו  וחסד.  צדקה 
ואביון וכל שכן בפני עמלי תורה מתוך הדחק. אבל 
של  לבו  מנדיבות  האברך  יעקב  נהנה  מכולם  יותר 
רבי  עבורו  שילם  שלימה  שנה  במשך  משה.  רבי 
משה את דמי השכירות, וגם לא אחת היה מקבל 

ממנו מתנות נדיבות.

לאחרונה נזקק יעקב לסכום כסף גדול ובא לבקש 
לא  והרחמן  הנדיב  משה  רבי  הלוואה.  משה  מרבי 
היסס ומיד נתן לו את מלוא הסכום בפרישה נוחה, 
הצדיק גם  חמות. משה  ובליווי מילים  במאור פנים 
ולא  בפירעון  איחר  יעקב  כאשר  מילה  אמר  לא 
החזיר לו כלום במשך שלושת החודשים הראשונים. 
רק השבוע הרים רבי משה טלפון לשאול את יעקב 
מה עם הפירעון, וכתגובה הוא קיבל קיתונות של בוז 

לעיני כל המתפללים.

ביזיון עמוק
חלק מהמתפללים הגניבו מבטים לעבר רבי משה, 

אך הוא הרגיש כאילו כל המתפללים מגדול ועד קטן 
נועצים בו את עיניהם וכאילו כולם חושבים בלבם: 
'הנה משה הגביר שנראה לעיני הכול כאדם מכובד 
כמו  צדיק  כך  כל  לא  שהוא  מסתבר  שמים,  וירא 

שהוא נראה, בוודאי הכול חיצוני ואין תוכו כברו'.

למותר לציין שמשה הגביר התקשה מאוד לסיים 
פגוע  פנים,  בבושת  לביתו  ברח  והוא  התפילה  את 
עד עמקי נשמתו. לא די שרבי יעקב לא אומר תודה, 
מעז  עוד  שהוא  אלא  לו,  שחייב  זה  שהוא  די  ולא 
להטיח דברים כל כך משפילים במיטיבו ולשפוך את 

דמו לעיני כל מכיריו.

שמו,  את  ויטהר  משה  רבי  עכשיו  ילך  אם  גם 
ללשון  כרותה  וברית  רושם  עושים  הדברים  עדיין 
הרע שתתקבל. הוא עדיין יתבייש להראות את פניו 

ברבים.

הוא היה יכול בקלות לטהר את שמו, אבל חשש 
מחילול ה'. וחוץ מזה, בגלל מידותיו הטובות ועדינות 
ברבים,  האברך  את  להשפיל  רצה  לא  הוא  נפשו, 

והעדיף להיות מהנעלבים ואינם עולבים.

אבל מכריו הרבים של רבי משה שידעו על הסיפור 
מצדקותיו  נהנו  הרבה  כך  וכל  הקלעים,  מאחורי 

ומטוב לבו, החליטו להעניש את יעקב החצוף...

מה ה"ביג דיל"?
שאלו אותי מדוע זה כל כך חשוב לדעת שה' לא 
חייב לי כלום, מדוע זו עבירה כל כך חמורה אפילו 

לחשוב שה' חייב לך משהו.

אבל הסיפור הזה ממחיש מאוד את התשובה.

להגיד  הוא  ביותר  המביישים  הדברים  אחד 
למישהו שהוא חייב. אפילו אדם שבאמת חייב, זה 
חייב,  שהוא  לו  להזכיר  ואפילו  לו  להגיד  גדול  ביזיון 
בזהירות  לנהוג  אותנו  מחייבת  הקדושה  והתורה 

ובעדינות מירבית כלפי החייב – לא תהיה לו כנושה.

שזה  חייב  שהוא  חייב  שאינו  למי  להגיד  שכן  כל 
ביזיון נורא וגדול מאוד.

לגמרי  היא  והאמת  המציאות  כאשר  שכן  וכל 
וכאן,  לנאשם.  שחייב  זה  הוא  שהמאשים  להיפך, 
מכופל  כפול  חוב  לה'  חייב  האדם  שלנו,  במקרה 

ומשולש:

ראשית חוב של תודה על כל החסדים העצומים 
מינוס  של  חוב  שנית,  רגע.  בכל  אתו  עושה  שה' 
גדול על כל העבירות שהאדם עושה ומרגיז את ה'. 
שלישית, חוב אדיר ואינסופי של תודה על כל מצווה 
וכל דבר טוב שה' מזכה אותו לעשות – ואתה חושב 

שעוד חייבים לך?!

ויתירה מכך...
וחוץ מזה, יש כאן דבר חמור נוסף:

יש הבדל גדול בין להאשים אדם שהוא חייב אבל 
לבין  ובעיקולים,  גדול  במינוס  הוא  כי  לשלם  לו  אין 
להאשים אדם שיש לו ואינו משלם – זה ביזיון הרבה 

הרבה יותר גדול.

זה כמו בעניין גניבה, שאדם שאין לו וגונב, אף על 
פי שזה חמור מאוד מאוד, בכל זאת אומר הכתוב: 
"לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב". ולעומת 
כבשת  של  המפורסם  במעשה  למדים  אנו  זאת 
הרש, שלהאשים עשיר שגונב ועושק את העני – זה 
מרתיח ומרגיז ודורש עונש חמור מאוד, כמו שאמר 

דוד המלך: "בן מוות האיש העושה זאת".

טוען  הוא  לו  שחייב  ה'  את  מאשים  אדם  כאשר 
שחס ושלום, בורא עולם מתנהג חלילה כמו האדם 
המושחת ביותר. הרי לה' הארץ ומלואה, וזה שחושב 
הגדול בעולם  חייב לו, טוען למעשה שהעשיר  שה' 

גוזל ממנו את בבת עינו ואת נפשו ממש.

לכן כאשר אדם מאשים את ה' שה' כביכול חייב 
לו, אפילו במחשבה לבד – זה ביזיון גדול וגם חוצפה 

מאמר

ראש הישיבה
יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"
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הכנסים ל הרב לום ‡רו ליט"‡ לבוע ה˜רוב

יום ‡',
ט"ו ‡לול (15/09/19)

בי כנס" בזי"
בן ‚וריון 34

בעה 20:30

‡זור
יום ב', ט"ז 

‡לול (16/09/19), בי"כ 
"מייס„י החˆר", מנחם 
‡וסי˜ין  פינ יהוע 

חנ˜ין, בעה 20:30

‡„ו„
יום ‚',

י"ז ‡לול (17/09/19)
בי כנס "הרמב"ם"

‚„עון 8
בעה 20:30

‡˜לון
יום „',

י"ח ‡לול (18/09/19)
ייב "חוט ל חס„"

מו‡ל הנבי‡ 13
בעה 20:30

ירולים
יום ה',

י"ט ‡לול (19/09/19)
בי כנס ע" חללי 

 ה"ל המעפילים פינˆ
המˆו„ה בעה 21:30

חולון


