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כל הזכיות שמורות

Oy, If Only I Knew He Needed To Make L’Chaim Too!
The Gemara in Kesubos1 says: ַמְתִלין 

ַלִים ירּושָׁ בִּ  In Yerushalayim - ַמְתָלא 
they had a saying: ָחֵסר ָממוֹן   - ֶמַלח 
“Sadly, money doesn’t have ‘salt’ to 
preserve it.” ְוָאְמִרי ָלּה - And some say, 
 that saying goes: “Chessed is - ֶחֶסד
the ‘salt’ that preserves the money.”

The holy Me'or Einayim writes that 
whoever has a “mind's eye” can see 
vividly that if someone doesn't want 
to give tzedakah, then his money 
is 'masriach mamesh' - It's stinky 
money. it's only through the sharing 
of money that his wealth gets 
preserved and stays fresh and usable, 
just like the salt that preserves meat 
from going bad.

And the story goes that the Meor 
Einayim was a great pauper, and 
one day somebody came to him 
and cried, "Rebbe, I don't have any 
money to marry off my daughter!" 
So, of course, he gives everything 
away. Later, as all good stories go, 
the Meor Einayim's rebbetzin is 

passing the local bar and who do 
you think she sees? It's no more 
and no less - that this same guy who 
was crying crocodile tears - is sitting 
in the kretchma, and he’s using the 
 money ”איך מאך חתונה מיין טאכטער“
to buy himself some whiskey. She 
runs home and can't take it, "we 
don't even have bread at home, and 
he's using the money for whiskey!"

And how do you think the Rebbe 
responded, did he go run and make 
a vaad ha’ishur with a mug shot on 
it for every meshulach? No. He said 
"Oy, Oy, if I would have known that 
he needed mashka I would have 
given him money for that too." 
That's the way Tzaddikim viewed 
the privilege of being able to give 
tzedakah…

TABLE  TOPICS

• What do you think about the system 
of vetting out meshulachim and giving 
them a license to go collecting? What are 
the pros, what are the cons?

1 כתובות סו ב

The Story Of All Your Life’s 
Travel And Struggles

ה' י  פִּ ַעל  ְלַמְסֵעיֶהם  מוָֹצֵאיֶהם  ֶאת  ה  מֹשֶׁ ב  ְכתֹּ  ַויִּ
ְלמוָֹצֵאיֶהם ַמְסֵעיֶהם  ה   Moshe recorded - ְוֵאלֶּ
their stops along the way at G-d's command. 
These were their stops along the way: 
(Bamidbar 33:2)

Said the holy Ruzhiner: You know what he 
wrote? He wrote your struggles and your 
wanderings. Yes, yours. He wrote for all time, 
that whenever a Yid is going to struggle, and 
everytime a Yid is not going to know where 
he is, he won’t find his place, he’ll be here 
and there, and 100% sure that he got himself 
hopelessly lost to nowhere... Know that 
Moshe Rabbeinu wrote it down already.

Hashem knows your struggle, and although 
to you it seems that you went off the the GPS 
and there is no service to get you back on 
track, know that your entire מסעות situation 
was pre-scripted already and there's a plan 
to it..

I’m On My Way To Canaan Land

As you focus on a map of the 
journey that the Yidden took, you 
see that there are all these dots along 
the way. And when you look into the 
ערוך  you see a halacha2 that ,שלחן 
when you read the parsha of the 
 you have to read it in one מ"ב מסעות
continuous flow, you can’t stop in the 
middle. Why? Says the אברהם  ,מגן 
because it corresponds to the forty-
two letters of the divine name, and 
you can't break up Hashem's name!

Here is the secret: Whenever you 
have certain destinations, certain 
struggles, or you find yourself stuck 
in a certain position and you get 
aggravated and upset; if you would 
be able to go to the top and look 
down at your life map, suddenly 
you would have an “Aha” moment: 
“Wow, look at all these dots... Here I 

went through this struggle, and there 
was a place of joy, this was a place of 
sadness, that a place of aggravation. 
But in the big picture, these were all 
dots that took me to Canaan Land, 
down from מצרים all the way up to 
”!ארץ ישראל

That’s the only way you can get to 
 Your life is a compilation .ארץ ישראל
of singular dots that gets you to 
the big picture. When we read the 
Torah, that’s a time to reflect and 
ask Hashem: Please Hashem, let me 
go to the top of the mountain - ֲעֵלה 
ה ְסגָּ ַהפִּ  let me look down, and ,רֹאׁש 
let me see the world from a different 
perspective. Let me see my life as a 
part of your divine plan, where I can 
connect all the dots in my life to be 
able to see how they make up your 
big divine name…

2 מגן אברהם )או"ח תכח ח(: "מ"ב מסעות שבפרשת ואלה מסעי אין להפסיק בהם שהוא נגד שם מ"ב"

he nature of many people, even thought out 
and methodical ones, is to make poor decisions 
when they feel that their back is against the wall. 

They stop thinking long-term and focus on solving the 
immediate crisis without considering the long-term 
consequences. They compromise because they think they 
don’t have a choice.
 
The belief that they don’t have a choice is a lack of 
Bitachon, something everyone is more prone to when 
they feel under pressure. It not only causes them to make 
short-sighted decisions but increases the chances that 
they will be less honest than they usually are.
 
The Medrash (23:13) explains, Im L'rotzchim Asah Sh'vil 
V’derech Sheyivrichu V’yinotzlu, if Hashem makes a 

clear path for murderers to go on and save themselves, 
certainly, Latzadikim Al Achas Kama V’kama, Hashem 
gives a path for Tzadikim to find and follow.
 
The message is that Hashem always offers an escape 
route for any challenge people face. To make it easy, just 
as Hashem instructs to help a murderer, there is a sign 
which can be seen if the person would look for it. This 
knowledge alone should calm people down and they 
should not feel the necessity to act contrary to the way 
they normally do. We just have to appreciate the sign and 
the fact that the path may be in such a different direction 
than we imagined (it may be a needed kapara to lose 
some money) so that we can look out for it with our 
eyes wide open. 
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often tell people that perception is more important 
than reality. That seems cynical, as if I am portraying the 
world, and promoting living life, in a dishonest manner. 

Certainly, some people will say and become (at least for 
the moment) whatever others expect of them. But, there is 
something positive about fostering a specific perception of 
oneself to others and that is what I would 
like to discuss in this article.
 
There are four motivations for people to act 
in a manner that causes people to perceive 
that they care about them or their values.
 
1) A caring person should take the time to 
ensure that they are presenting themselves 
to others “as if” they really care. Here’s 
an example. Many parents care ferociously 
about their children. They believe that the fact that they care 
is enough for them to have the right to expect that their 
children will appreciate that everything that they do for 
them is for their good. Sadly, as we all know, many children 
resent their parents' “caring”. Rather, they describe their 

parents as controlling, selfish, and sometimes downright evil.
 
Such parents overlook that the part of them that their 
children see is multiple instructions, rules, and restrictions 
that create a perception that they don’t care about their 
child. They may fail in their role of parents only because 

they’re ignoring the important role that 
perception plays.
 
Perception is so important that I advise 
parents to overlook many things because, 
once they don’t look like they care, they 
lose any chance of advising them. Better to 
utilize one out of every three opportunities 
than to become completely irrelevant.
2) People should use perception as a tool 
to manipulate others for their own good. 

(The word manipulate, despite its negative connotation, 
isn’t good or bad. It depends what the manipulating person 
is intending to achieve by doing so.) When I train mentors, I 
tell them that the first rule is that they have to act as if they 
care. They smirk at me until I explain to them why caring 
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"The parent cares

more but the mentor 

appears as if

he cares more."

 
 

Parshas Matos - Maasei - The “Travels” To Siyum Hashas 
By David Gurwitz 

 
I continue with my reflections on travelling to Eretz Yisroel years ago. This is especially appropriate 
during the week of Parshas Masei, which means travels and discusses Klal Yisroel in the midbar on 
the way to Eretz Yisroel. 

I must admit that I have mixed emotions. Eretz Yisroel and the sadness and lack of shleimus in our 
lives from the missing Bais Hamikdosh should always be on all of our minds, but especially now, 
during the Three Weeks. I try all year to say Tehillim 79 and 137 every night while sitting on the floor 
- a mini Tikkun Chatzos to mourn the loss of the Bais Hamikdosh. Yet, this year, I am also thinking 
quite a bit about the upcoming Siyum Hashas, a few days after Tisha B’Av, when, be’ezras Hashem, 
I will finish Shas for the second time, joining tens of thousands in the simcha of completing - and 
starting again - Talmud Bavli and its 2,711 two-sided pages.  I enclose an article written by Eytan 
Kobre, a columnist for  Mishpacha magazine, which provides a wonderful description of the 
significance of finishing the Talmud. 

I find it quite interesting that the gematria of the first sentence of the Torah (2701) plus the number 
10 - for either the Aseres Hadibros or the ten statements of creation – is 2711. 

Parshas Masei also represents a siyum. It actually ends the descriptive part of the Torah, 
with Sefer and Parshas Devorim - next week’s parsha, read right before Tisha B’Av - representing 
the last 37 days of Moshe Rebbeinu’s life and final mussar shmuess to Klal Yisroel, including, in two 
weeks, Parshas Va’eschanon, where Moshe pleaded unsuccessfully to enter Eretz Yisroel. 

For all the above, I am also thinking a lot about Moshe Rebbeinu for several reasons. 

First, Moshe was never able to enter Eretz Yisroel. 

Second, Rav Meir Tzvi Bergman beautifully explains in Gateway to the Talmud the history, 
development and principles of Torah Shebaal Peh. He says that without the oral tradition stemming 
directly from Moshe, we would not understand the Written Torah at all. 

Third, we are now in the time period of the second of the three 40-day journeys to Shomayim by 
Moshe, davening for us. He came back at the end of Av and went back up in Elul until Yom Kippur. It 
occurred to me while hearing this during Rav Yisroel Dovid Schlesinger’s tefillah shiur on 
18 Tammuz - the day, Rashi explains, that Moshe went up - that the gematria of Moshe (345) 
and tefillah (515) together, with the kollel, is 861, the same as the gematria of Bais Hamikdosh. 

Fourth, Moshe (345) Rabbeinu (268) is b’gematria 613, the same gematria as the following related 
expressions (some with the kollel): kibel (132) Talmud (480);  biksav (426) 
and baal (102) peh (85); 248 limbs and 365 sinews keneged the positive and negative mitzvos; Rus 
(606) and 7 rabbinical laws; tzitzis (600) and 8 strings  and 5 knots; baTorah; per the  Netziv, all the 
parts of the Mishkan add up to 613; gemillus chassodim; and es ha’ohr. 

Fifth, Chazal teach us that the word we say on Shabbos, “vayinofash - and Hashem “rested,” also 
means that Hashem gave the world a nefesh. The letters of the waord Moshe spelled out have a total 

he Parshios of Mattos – Masei bring us to the close of our forty-
year journey in the Midbar. The saga of our adventure - from 
being slaves in a foreign land, to our arrival to our homestead 
- was coming to an end. The forty years which we characterize 

every Friday night as years where Hashem “quarreled” with us – ארבעים 
 because of our confused hearts, which prevented us from – שנה אקוט בדור
knowing the ways of Hashem – והם לא ידעו דרכי (See Tehilim 94). 

One of our failures, as described by the Chumash and Chazal, is the 
incident with the ובני ראובן גד   ,They had an abundance of livestock .בני 
and realized that the land of Eiver Hayarden would be perfect for them, 
and asked to be placed there. Moshe understood their request to mean 
for them to be excused from the battles which would be fought against 
the tribes of Eretz Yisroel. Moshe spared them no mercy, and lashed out 
at them, comparing them to the מרגלים who also achieved discouraging 
the people about conquering the land. They explained that they were 
not “draft dodgers”, trying to escape the wars, and only meant to return 
to Eiver Hayarden after the rest of Bnai Yisroel had achieved their 
inheritance; after which Moshe made the deal with them, employing 
the famous double condition, known to us as תנאי בני גד ובני ראובן. As we 
know, Gad, Reuvain and half of Menashe, made their home in Eiver 
Hayarden.

The full comprehension of the status of Eiver Hayarden is far from 
simple. Yehoshua (22:19) called the land טמאה – spiritually unclean 
(Yehoshua 22:19). It does not have the endowment of being  חלב  זבת 
 flowing with milk and honey (Mechilta Bo 17) and therefore, for ,ודבש
this reason, is exempt from bringing Bikurim (Mishna Bikurim 1:8). 
In contrast to this, Eiver Hayarden was conquered by Moshe, whereas 
Eretz Yisroel proper was conquered by Yehoshua, which should elevate 
it above the lands to its west. Furthermore, Gad is praised for wanting 
Eiver Hayarden – כי שם חלקת מחוקק ספון – because he knew that Moshe 
would be buried there. The answer, at least part of it, is conveyed by 
a Medrash (BR’R 44:23) that Hashem promised Avraham the land of 
the ten nations (Beraishis 15:19-21), but three of them were in Eiver 
Hayarden, and belonged to Amon, Moav and Eisav until Moshiach will 
come. We had not planned on taking that territory until we were attacked 
by Sichon and Og who had conquered it from Amon and Moav. The 
secret behind this – or as much as we can understand it – is that those 
lands will achieve their ultimate Kedusha when the Geulah Shleimah 
arrives; because our world swivels around the number seven – the core 
number for an imperfect, unfulfilled world – whereas the number ten 
represents complete sanctity, and only then will Eretz Yisroel reach its 
Kedusha with the ten national lands. Then Eiver Hayarden will reach 
its full potential – another angle as to why the ultimate בשר ודם, the one 
who reached his full potential, Moshe, is buried there and will arise 
there at המתים  Chesed L’Avraham quoted in Landscapes of the) תחיית 
Spirit by R’ A. Z. Naiman). 

There is another engaging idea about Eiver Hayarden that needs our 
attention. Part of this lesson is probably well-known to many of us 
while some of it will take us by surprise. Let’s try and absorb it and take 
it to heart. 

Chazal take the Bnei Gad and Bnei Reuvain to task for an undesirable 
character trait. Rashi (Mishlei 21:20) attributes the Pasuk מבהלת  נחלה 
 its end will – ואחריתה לא תבורך – an inheritance hastily taken – בראשונה
not be blessed. They rushed to take Eiver Hayarden, and they hastily 
spoke and said we will make a place for our livestock and then for our 
children. The sequence betrayed a warped sense of priorities, placing 
the livestock before the children. Chazal took note of that (BM’R end of 
Mattos) and sternly called it: עשו את העיקר טפל ואת הטפל עיקר. They demoted 
what should be the most dominant as peripheral and secondary, while 
allowing the inferior and what should have remained trivial as their 
first consideration. Therefore, concludes the Medrash Tanchumah 
(Mattos 5) quoted by Rashi, they were driven into Galus before the rest 
of the Shevatim - ואחריתה לא תבורך (See Michtav M’Eliyahu II pg. 256).

What a lesson from even the giants of the דעה  See Michtav) .דור 
M’Eliyahu, who defines דעה as being intimately connected, so then דור 
 with the Ribono Shel Olam). Every מתדבק means they were always דעה
intelligent being needs to get his priorities straight, whether in  רוחניות or 
 How many times have we seen people make themselves sick over .גשמיות
things that cannot be much more than דברים של מה בכך? How many times 
have we made ourselves sick over the very same “Narishkeiten”? We 
have all seen - Hashem Yerachem – people, families at war over some 
perceived slight to their Kavod. We need to wake up and realize that if 
my self-worth, my nobility of character needs to come from someone 
else, it isn’t worth anything (Maharal on the Mishnah (Avos 4:1) of איזהו 
וכו' המכבד   Like the man said: Don’t sweat the little things and .(מכובד 
realize that much of what annoys us are little things. I used to know 
a Yid – old school, “Ah Greener”, who used to say with that delicious 
accent: “HU CARES!!”

I have a Machuten who went to a Chasuna of a Talmid – a wonderful 
boy marrying a wonderful girl. He also knew the boys’ parents through 
all the years, very fine people living in the Five-towns. He comes into 
the Chasuna and sees the Chosson’s mother, whose face looks like it 
was Tisha B’Av – BEFORE CHATZOS. When asked, she responded that 
the tablecloths are the wrong shade of purple! The lady got the Mussar 
Shmooz of her life. That is what is bothering you at your beautiful son’s 
Simcha – HU CARES? The lesson of the Bnei Gad and Bnei Reuvain 
is universal – how often do we emphasize, pay more attention to our 
“livestock”, our businesses, our selfish pleasures at the expense of our 
children and families? Our children, our families are a gift that Hashem 
entrusted us with. We are the shepherds of our flock, and in order for 
us to see Beracha that we wish on ourselves, we must pay attention and 
realize what is real and what is nothing more than petty insecurities 
and things we cannot change. Keep the עיקר the עיקר, and keep the טפל 
the טפל.

May Hashem allow us the vision to view the world accurately so that 
we will be able to be Zocheh to the full Eretz Yisroel, all twelve tribes to 
return to ירושלים הבנויה.
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'...מכסה טפח ומגלה טפחיים'  
‘He covers a tefach and reveals two…’ 

I was able to spend Shabbos by R’ Shimon bar Yochai. Early 
Friday afternoon I already went up to the cave to prepare for 
the Shabbos Queen. I left my keys and cellphone with someone 
for safekeeping, who has a room literally above the monument, 
and I would take back my things after Shabbos. 
After Shabbos, I went to get my things and the man was 
nowhere to be found. Rabeinu Tam zman came and he still 
could not be found. An hour went by and there was no trace of 
him. I sensed that this was a challenge from Heaven not to get 
angry despite all the rushing I would have to do for the rabbanit 
and the trip was delayed and we had to get back to 
Yerushalayim. Also, Shabbos ended late and everyone was 
rushing about, but Hashem gave me the challenge and I 
withstood the challenge to not get angry. 
About two hours after late Shabbos, the young man showed up 
and gave me my things. Only now could I get organized and 
leave for Yerushalayim. 
I turned on the phone and the first message was an invitation to 
be a sandek at a bris in Yerushalayim, a complete sandek which 
included all the brachos and standing for the brachos with all 
the segulos of a sandek. I was very pleased, and I saw that if one 
overpowers the challenge, he receives gifts proportionately 
(though you may not always see things immediately with human 
vision). 
 I also remembered that Eliyahu HaNavi does not reveal himself 
to one who is angry. Now that I withstood the challenge of 
anger, I received this gift of sandakus immediately and to sit by 
Eliyahu HaNavi. It is not usual to receive an invitation like this 
from one day to the next, usually a person is notified in advance, 
it could only be a gift for overpowering anger. 
Something else happened over Shabbos. I wanted to start 
learning ‘Rashi Kepshuto’ as I learn Rashi every year with a 
different commentary. This year I took on to learn ‘Rashi 
Kepshuto’ but I could not find the sefer in Meron. I was a little 
pressed since this week is a double parsha and by midweek I 
was under pressure. Suddenly, literally by my hand on the table I 
saw the sefer ‘Chok LeYisrael’ by Oz V’Hadar and when I looked 
inside, I saw it has the commentary ‘Rashi Kepshuto’. 
I was pleased with the discovery and right after Mincha I started 
learning Rashi. 

 מ.ה.
 

 

Mattos-Masei 
5780 

They traveled, they camped, they traveled – ויסעו ויחנו ויסעו 
Everyone knows his own situation when faced by the yetzer hara, and 
he successfully withstands against it, he overpowers his cravings and 
even goes on to higher levels. But suddenly, without any reason, he 
feels the overpowering influence of his yetzer, until he has almost no 
strength to battle it. He asks himself, ‘What happened?’ I already felt 
that I conquered the yetzer, I won the battle, and suddenly, Boom! 
What a downfall… 
The holy Breslev Rav explains these things in Likutei Moharan. The 
reason for this is, ‘At first he has thoughts of Teshuva because of the 
good that is stirring within him. Then, because of his actions at that 
moment, his yetzer is killed, and the yetzer hara that he had is 
nullified. Then, another yetzer hara overpowers him, for whoever is 
greater than his fellow, his yetzer is greater as well. He now has a 
greater yetzer hara than he had when he started. Therefore, if he does 
not build up strength against it, then this new yetzer will overpower 
him, and he will fall from the level he was at first, since he needs a 
new overpowering, against the new yetzer hara that is within him.’ 
 These are the journeys of the Children of‘ – 'אלה מסעי בני ישראל'
Israel’ (33:1), the parsha describes the journeys that the Bnei Yisrael 
traveled in the Wilderness. We must bear in mind that every individual 
travels forty-two journeys during his lifetime. There are journeys 
where you feel elevated, and there are journeys where you have to 
fight for every drop of yiras Shamayim. There are long journeys and 
there are short journeys. But the common factor in all of them is that 
you must remember that after every journey or better yet, after every 
resting place, there is another journey which is a continuation of the 
previous journey. The same was in the Wilderness:  ויסעו מרעמסס ויחנו
 They journeyed from Rameses and encamped‘ – בסוכות ויסעו מסוכות'
in Succos. They journeyed from Succos’ (33:5-6). True, they camped, 
but then they continued to travel. 
By nature, a person wants to live in peace, he does not have the 
strength to travel, he does not have the strength for war. But 
everyone knows this, without effort it is not possible to achieve 
anything. The same is true for the mundane as well as the spiritual. 
The purpose of a Jew is to go higher and improve avodas Hashem, and 
not to remain in the same situation. The yetzer is waiting to trap us 
around the corner, therefore, as we said: They traveled, they camped, 
they traveled. 

- Tiv HaTorah - Masei 
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let him not melt the heart of his brothers, like his heart.”  
In his commentary, Rashi cites the Mishnah (Sotah 44a): “He 
who is fearful and fainthearted,” this refers to one who 
is fearful because of the sins he has committed.  

The Gemara (ibid. 44b) elaborates.  If one interrupts 
between donning the tefillin shel yad and the tefillin shel 
rosh, “it is considered a transgression on his part, 
and because of it, he is compelled to return from the 
battlefield.  The commentaries struggle to explain the 
matter.  After all, there are 248 mitzvos aseh and 365 
mitzvos lo ta’aseh in the Torah; so, what prompted them 
to choose specifically the aveirah of speaking between 
donning the “shel yad” and the “shel rosh”?  

A Wtndsrful Inseght frtm ths Chasam Stfsr  
Ctncsrneng ths Dtnneng tf ths Tsfillen shsl Yad

I had a marvelous idea!  I would like to explain the 
matter based on what the Chasam Sofer writes concerning 
the donning of the tefillin shel yad prior to the shel rosh.  
Here are his sacred words:

First, we don the “tefillin shel yad,” opposite the 
heart, and recite the berachah “l’haniach” (to place); 
then we don the “shel rosh” and recite the berachah 
“ahl mitzvas”—because it constitutes the completion 
of the mitzvah.  Let us suggest an analogy.  The people 

In this week’s parsha, parshas Matos, we will examine 
the statement made by the consummate tzaddikim who 
waged war against Midian to avenge Hashem.  Upon their 
return from the battle, it is written (Bamidbar 31, 49): 
ולא בידינו  אשר  המלחמה  אנשי  ראש  את  נשאו  עבדיך  משה  אל   "ויאמרו 

 they said to Moshe, “Your servants took a—נפקד ממנו איש"
census of the men of war under our command, and not 
a man of us was missing.”  

We find the following elucidation in the Midrash (Shir 
HaShirim Rabbah 4, 3): Not a single one of them donned 
the tefillin shel rosh before the tefillin shel yad.  For, 
if any of them had donned the tefillin shel rosh before 
the tefillin shel yad, Moshe would not have praised 
them, and they would not have left there unscathed 
(in peace).  We will endeavor to explain the importance of 
donning the tefillin shel yad prior to the tefillin shel rosh 
and why if they had failed to do so, they would not have 
returned from the battlefield unscathed.  

We will begin by introducing a passuk in parshas Shoftim.  
Before going out to battle their enemies, the following 
announcement was made (Devarim 20, 8): השוטרים  "ויספו 

ולא ימס וישוב לביתו,  ילך  ורך הלבב   לדבר אל העם ואמרו, מי האיש הירא 

כלבבו". אחיו  לבב   The officers shall add in speaking to  את 
the people and say, “Who is the man who is fearful and 
fainthearted?  Let him go and return to his house, and 
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וידבר משה אל ראשי  ““  22::3300

המטות לבני ישראל לאמר 
  ””זה הדבר אשר צוה ד'
“And Moshe spoke to 

the heads of the tribes of the B’nei 
Yisroel, saying: This is the thing that 
Hashem has commanded.”  The Torah 
proceeds to discuss the topic of vows and 
oaths, and about their potential for being 
annulled.  Why was this specifically 
taught through the “heads of the tribes?”   
 Chagigah 10a – “  היתר נדרים פורחין
 The laws regarding the release“ – ”באויר
from vows hover in the air” – in that they 
have no real support from the Torah.  
Rashi says that the main support for the 
rules of Heter Nedarim is from oral 
tradition handed down to the 
Chachomim.  The Torah does not 
explicitly tell us the ways for one to be 
released from vows, so that all vows and 
oaths should be taken seriously. One 
should not think it is easy to be released 
from it.  The power to release people from 
their vows was only given to the heads of 
Klal Yisroel, for they know the rules and 
understand when one can and should be 
released from vows and when not.  
However, the general public do not have 
the power to annul and release vows.  
 The power to – ”וידבר משה אל ראשי המטות“
release people from vows was given to, 
 the Gedolim of Klal – ”ראשי המטות“
Yisroel.  However, to Klal Yisroel, only, 
 – ”לא יחל דברו“ the Mitzvah of – ”זה הדבר“
of not profaning their words, was given to 
them, and not the power to make the 
words of the vows be released into the air.  
However, there are many of us who sin in 
our generation, and release themselves 
from their own vows.  They really have no 
legitimate reason to have it released, but 
they do so nonetheless.  They go to one 
Bais Din, and if they do not receive a 
release there, they go to different ones 
until they receive a release.  The Posuk 
says, “לאמר” – which means that this was 
explicitly said for future generations.  
There are times that the Torah says, 
 – ”לאמר“ ,and times it says ”לדורותיכם“
which also means for generations. Why 
does the Torah need to say it sometimes, 
when we know that everything in the 
Torah is for all generations?  Here we can 
understand why the Torah says it based 

on what we just said.  Nedarim 73b – The 
reason that a husband can annul his 
wife’s vows, is because every woman only 
makes a vow having in mind that she is 
doing so with the consent of her husband.  
Therefore, if the husband does not want 
the vow to have been taken, it is 
annulled.  The same is true as to why the 
Chachomim can annul and release people 
from vows – that people are only taking 
those vows with the understanding that 
they are doing so with the consent of the 
Chachomim.  Therefore, the Chachomim 
have the power to annul and release 
those vows. However, now that 
unfortunately everyone does as his own 
heart desires, one may have thought that 
the Chachomim cannot release vows. 
Therefore, the Torah says, “לאמר” – that 
it applies in all generations that the 
Chachomim can release vows. (טיב לבב)  
 If one will be careful not to say 
anything from his mouth that is 
prohibited, and will not speak idle 
chatter, and will make his mouth holy, 
then, everything that he requests from 
Hakodosh Boruch Hu – He will hear his 
Tefilos.  “לא יחל דברו” – One should not 
make his words, חולין, words of idle 
chatter and prohibited words, then, “  ככל
 all of the words that – ”היוצא מפיו יעשה
come out of his mouth Hakodosh Boruch 
Hu will fulfill them.  Not only words of 
Tefilah, but any words he says will be 
fulfilled as we see by in the Gemara with 
Rebbe Chanina Ben Dosa.  Rebbe Chaim 
Vital says in the name of   הרב מהר"ר שמעון
 You shall not make – ”לא יחל דברו“ – טירנו
your words חולין, because, “ ככל היוצא מפיו
 for all of your words have an effect – ”יעשה
in the worlds above.  If one speaks words 
of Torah and words of Kedusha, it 
awakens Ruchniyos and Kedusha above.  
If Chas V’sholom one speaks Loshon 
Hara or other prohibited dialogue, he is 
awakening the Sitra Achara, Chas 
V’sholom. Every word, whether good or 
bad, makes an impression in the upper 
worlds, creating either defending angels 
or prosecutors.   How does one saying 
words down here in this world have an 
effect on the worlds above?  Perhaps we 
can explain these words of ר' שמעון טירנו 
based on something fascinating that I 
heard. In truth, it should come as no 

surprise that our speech down here 
creates a strong impression Above. For 
we see that wine, which is sealed in 
caskets in the wine cellar, moves when 
grapes are crushed for the new wine, 
even though the winepress is far away.  
This is a great wonder, but we see from 
here that there is a concept of things very 
far away having an effect on something 
not seen at all.  We may not be able to see 
it, but our words have a profound effect. 
The Roshei Taivos of the words, “ לא יחל
 with the Kolel is equal to ”דברו ככל היוצא
70, which is the same Gematria as יין, 
wine.  This alludes to the fact that from 
wine we can have an inkling of 
understanding that things far away can 
have an effect on each other, and one 
must know how great of an effect his 
words have. The Sof Taivos of the words, 
 This is a  ”.אלול“ ,spell ”לא יחל דברו ככל“
Remez that one must do Teshuva in Elul 
as Chazal tell us. The Sof Taivos of the 
words, “היוצא מפיו יעשה” are “או"ה”, for in 
the Zechus of Shemiras Haloshon, 
Moshiach will come and His Name and 
His throne will be complete.  (Chazal tell 
us that until Moshiach comes, the letter 
 of the ה' and ו' and the letters ,כסא of א'
Shem Havayah are missing. When 
Moshiach comes those letters, “או"ה” will 
return and then Hashem’s Name will be 
complete and His throne will be 
complete).  (חומת אנך) 
 The Koach of our speech is great.  
It has great effects on the worlds down 
here, as well as the world Above.  We 
must be careful with our words and make 
sure to fulfill them.  It is permissible for 
one to make vows in order to create 
fences around the Torah, to ensure that 
he heeds all that the Torah commands us.  
It is only the heads of Klal Yisroel who 
understand when a vow should be 
annulled and, therefore, this Parshah 
was given through them.  The one going 
to have his vow annulled must be 
subservient to the one who will annul his 
vows.  If one respects the Chachomim, 
then he certainly only made the vow with 
them in mind, and if they don’t want it, 
they have the power to annul it.  May we 
be Zoche to be careful with our words, 
and bring about great good through our 
words in this world and the words Above.   
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Take vengeance for Bnei Yisrael against the Midyanim; afterward 
you will be gathered unto your people. (31: 2)

Hashem informed Moshe Rabbeinu that he would leave 
this world once Klal Yisrael destroyed Midyan. Then Klal Yisrael
would be avenged. Once Klal Yisrael exacted vengeance, Moshe’s 
“work” (so to speak) would be complete. Although Moshe was 
acutely aware that once he completed this mitzvah he would die, he 
executed the vengeance with amazing alacrity. A mitzvah is a 
mitzvah, even if it meant that it would hasten his own demise.

The Torah writes that the Jewish People waged war with 
Midyan, and they succeeded in killing all males. Among them was 
Bilaam ben Be’or, the pagan prophet who was hired by Balak, king of 
Moav, to curse the Jews. Since vengeance against Midyan was the 
criterion for Moshe’s passing from this world, and Bilaam was part 
of that vengeance, it makes sense that Moshe’s death was 
dependent upon Bilaam’s death. It was almost as if Moshe could not 
die as long as Bilaam remained alive. Why is this?

Horav Yaakov Yitzchak HaLevi Ruderman, zl, explains this 
based on Chazal’s commentary to the pasuk in Devarim 34:10, V’lo 
kam Navi od b’Yisrael k’Moshe; “Never again has there arisen in 
Yisrael a prophet like Moshe.” Chazal (Sifri) note the Torah’s 
emphasis on Yisrael, which they say implies that another prophet 
would never arise in Yisrael that would achieve Moshe’s stature. In 
the gentile nations, however, such a prophet could possibly exist 
(albeit, on a contrasting, spiritual level of defilement). This was 
Bilaam who, after strenuous preparation under certain 
circumstances and criteria, could communicate with G-d. In other 
words, on some plane, Bilaam was the pagan analogue to Moshe. 
Taking this further, the Rosh Yeshivah quotes Koheles 7:14, Gam es 
zeh l’umas zeh asah Elokim; “G-d has made the one as well as the 
other.” Chazal (Chagigah 15a) say, “Everything that Hashem created, 
He created a counterpart (l’umas zeh). He created the righteous; He 
created the wicked; He created Gan Eden; He created Gehinnom.” 
We infer from Chazal that the world has to function in a balanced 
way: for every good creation, a like creation must exist in opposition. 
Thus, the Rosh Yeshivah explains, the relationship between Moshe 
and Bilaam was zeh l’umas zeh. Bilaam was Moshe’s counterpart, 
the balance of evil to good. What Moshe achieved in purity and 
sanctity, Bilaam counter-achieved in spiritual defilement and 
impurity.

As such, we understand why it was necessary for Moshe’s 
life to end once Bilaam was no longer alive to balance his kedushah. 
As long as Bilaam lived, Moshe lived. Once Bilaam died, Moshe could 
return to his Source. With this in mind, we might understand why 
Moshe rushed to execute the mitzvah of vengeance. He understood 
that as long as Bilaam lived, a high level of defilement would 
pervade the world. He was willing to give up his life in order to rid 
this world of Bilaam’s spiritual contaminant.  

הוצמינדארשאכושעיךידבע...השמלאןבוארינבודגינברמאיו
רבדינדארשאכהמחלמל'דינפלאבצץולחלכורבעיךידבע...

Bnei Gad and Bnei Reuven said to Moshe… Your servants shall do as 
my lord commands… And your servants shall cross over, every armed 
person of the legion, before Hashem, to do battle, as my lord speaks. 

(32:25,27)

Moshe Rabbeinu exhorted Bnei Gad and Bnei Reuven to 
assume their share of the battle of conquering Eretz Yisrael, 
concluding, “V’nichb’shah ha’aretz lifnei Hashem, v’achar tashuvu, 
“And the Land; shall be conquered before Hashem, and then you 
shall return” (ibid 32:22).  Chazal (Midrash) comment that Moshe’s 
statement, V’achar tashuvu, “And then you shall return,” was 
fulfilled b’m’lo muvan ha’milah, to the word. Every member of Bnei
Gad and Bnei Reuven returned home from the war and apportioning 
of the Land, a total of fourteen years.  Not a single one died, not 
even of natural causes! Tzaddik gozeir v’Hakadosh Boruch Hu
mekayeim; the tzaddik, righteous person, issues a decree, and 
Hashem fulfils his request.

The Maharil Diskin, zl, explains that this is why the Torah 
first quotes Bnei Gad and Bnei Reuven as saying, “Your servants shall 
do as my lord commands… The anshei tzavah, men of the legion, the 
soldiers who fought the war, were between the ages of twenty and 
sixty years old.  The second group, the chalutzei tzavah, armed men 
of the legion, was comprised of those who were past the age of the 
draft, sixty years old, who really did not have to go, but went 
anyway, due to a sense of achrayus, responsibility, for Klal Yisrael; 
they responded, kaasher adoni doveir, “As my lord speaks.” Hashem 
had issued no command for them to go.  When they heard, however, 
Moshe’s assurance that all would return, granting them fourteen 
years of life, they were going. Moshe’s word meant something to 
them.

The word/promise/assurance of a tzaddik is like money in 
the bank. A young man was studying diligently in yeshivah and had 
reached marriageable age. He had decided that the time was ripe to 
look for his life’s companion. He met a young woman who hailed 
from a fine family.  She was replete with middos tovos, refined 
character traits, G-d-fearing and kind-hearted. Two weeks following 
their engagement, the kallah began to have headaches-
accompanied by body tremors. The chassan’s mother began to 
worry. Two weeks later, the kallah told her chassan the bleak news: 
she had developed a grave illness that would require treatment. 
With the help of the Almighty, she was hopeful for a recovery. She 
told him that she understood that he may want to break the 
shidduch, engagement, and move on with his life. He looked at her 
incredulously, “What are you saying? Absolutely not. We are in this 
together!” The young woman was a bit more perspicacious. She 
said, “Let us wait and see how your parents feel. Talk it over with 
them, and then you can make your decision.”
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PARSHAS MATOS & MASEI 
THE THREE WEEKS AND THE CORONIS PLANT 

 
In Meseches Shabbos 128 the gemarah describes why certain legumes are muktzah on Shabbos since they are used for 
firewood. However if he takes them in his house with the intention to use for animal food one may partake from them on 
Shabbos. One of them is called תינרוק  Coronis. Another name for this legume is ישח . By now, the mere mention of a plant 
named Coronis raises eye brows, and rings an alarming bell of fear and utter frustration in every head and heart. Who can 
say that he or she is not affected by this virus? The relevance of this in the Daf Yomi, to our present situation of the Corona 
Virus is that Hashem is hinting to His children an underlying message of great significance which we therefore ought to 
explore.  
 
The present pandemic is named Covid 19 which many have interpreted to allude to the 19 berachos of Shemoneh Esrai. 
Could it be that we are not giving sufficient kovid to our davening?  Everyone today has so much pressure and 
overwhelming demands in life that our tefillos suffer from it. This is hinted in the letters ישח  which spells שיח  which means 
to hurry and it also spells הלפת אלא החיש ןיא which means to daven  חיש . This tells us that one of the challenges of tefillah 
is to fight against the שיח  the natural urge to mumble jumble the words without intent and kavanah. The pervading 
climate of the culture in which we live has trained us to think that we control all the aspects of our lives. Tefillah is a daily 
reminder that we are actually pleading before Hashem to help sustain us and our families with health, parnassah, 
successful chinuch, and the geulah for He alone is the sole provider of all these needs plus millions more.  
 
If tefillah was taken more seriously by which we really feel our total dependence on Hashem, maybe it would have been 
unnecessary to bring upon us the Covid 19. Hashem has put us in a very tight squeeze to force us to decide whether to 
think or sink ch"v. He took away our davening with the minyan so we can wake up and realize that we miss it and thereby 
gain a new appreciation of its meaning and purpose.  I have spoken to many people who say "Since the virus I have 
discovered a new connection to tefillah. I take my time, there is no rush, and suddenly I started to see and come in contact 
with words that I didn't recognize at all before the present crisis. 
 
Once a man was asked what did you gain from davening to Hashem regularly? The man replied, Nothing… but let me tell 
you what I lost: Anger, Ego, Greed, Depression, Insecurity, Jealousy, and Fear of Death. Sometimes the answer to our 
tefillos is not gaining but losing: which ultimately is the gain. The gematria of הדבא  (loss) including the word is 13. This 
number corresponds to the 13 requests that we daven for in the middle of the Shemoneh Esrai. Even if we are not 
answered, the tefilla has achieved its goal because you became more spiritual and dedicated to Hashem's service. You 
also gained the major realization that without depending on Hashem, You are totally lost! 
 
The plant Koranis has two functions. One is that it serves as fuel for fire and secondly it is utilized for animal feed. One 
aspect is positive and the other is negative. Fuel for fire represents the heat of the yetzer harah and the pleasure instincts 
that the body craves to fulfill. Animal feed represents a second aspect of this plant and that is when the animal eats it he 
comes to the recognition of the master who supplies it with sustenance. As the Navi Yeshaya chastises Am Yisrael (1,3) in 
the Haftorah read before Tisha B'av, ןנובתה אל ימעו עדי אל לארשיו וילעב סובא רומחו והנוק רוש עדי  Even an ox knows its owner  

PARSHAS  MATOS-MASEI

“ESSENTIALLY” ABOVE & BEYOND!



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

he Parshios of Mattos – Masei bring us to the close of our forty-
year journey in the Midbar. The saga of our adventure - from 
being slaves in a foreign land, to our arrival to our homestead 
- was coming to an end. The forty years which we characterize 

every Friday night as years where Hashem “quarreled” with us – ארבעים 
 because of our confused hearts, which prevented us from – שנה אקוט בדור
knowing the ways of Hashem – והם לא ידעו דרכי (See Tehilim 94). 

One of our failures, as described by the Chumash and Chazal, is the 
incident with the ובני ראובן גד   ,They had an abundance of livestock .בני 
and realized that the land of Eiver Hayarden would be perfect for them, 
and asked to be placed there. Moshe understood their request to mean 
for them to be excused from the battles which would be fought against 
the tribes of Eretz Yisroel. Moshe spared them no mercy, and lashed out 
at them, comparing them to the מרגלים who also achieved discouraging 
the people about conquering the land. They explained that they were 
not “draft dodgers”, trying to escape the wars, and only meant to return 
to Eiver Hayarden after the rest of Bnai Yisroel had achieved their 
inheritance; after which Moshe made the deal with them, employing 
the famous double condition, known to us as תנאי בני גד ובני ראובן. As we 
know, Gad, Reuvain and half of Menashe, made their home in Eiver 
Hayarden.

The full comprehension of the status of Eiver Hayarden is far from 
simple. Yehoshua (22:19) called the land טמאה – spiritually unclean 
(Yehoshua 22:19). It does not have the endowment of being  חלב  זבת 
 flowing with milk and honey (Mechilta Bo 17) and therefore, for ,ודבש
this reason, is exempt from bringing Bikurim (Mishna Bikurim 1:8). 
In contrast to this, Eiver Hayarden was conquered by Moshe, whereas 
Eretz Yisroel proper was conquered by Yehoshua, which should elevate 
it above the lands to its west. Furthermore, Gad is praised for wanting 
Eiver Hayarden – כי שם חלקת מחוקק ספון – because he knew that Moshe 
would be buried there. The answer, at least part of it, is conveyed by 
a Medrash (BR’R 44:23) that Hashem promised Avraham the land of 
the ten nations (Beraishis 15:19-21), but three of them were in Eiver 
Hayarden, and belonged to Amon, Moav and Eisav until Moshiach will 
come. We had not planned on taking that territory until we were attacked 
by Sichon and Og who had conquered it from Amon and Moav. The 
secret behind this – or as much as we can understand it – is that those 
lands will achieve their ultimate Kedusha when the Geulah Shleimah 
arrives; because our world swivels around the number seven – the core 
number for an imperfect, unfulfilled world – whereas the number ten 
represents complete sanctity, and only then will Eretz Yisroel reach its 
Kedusha with the ten national lands. Then Eiver Hayarden will reach 
its full potential – another angle as to why the ultimate בשר ודם, the one 
who reached his full potential, Moshe, is buried there and will arise 
there at המתים  Chesed L’Avraham quoted in Landscapes of the) תחיית 
Spirit by R’ A. Z. Naiman). 

There is another engaging idea about Eiver Hayarden that needs our 
attention. Part of this lesson is probably well-known to many of us 
while some of it will take us by surprise. Let’s try and absorb it and take 
it to heart. 

Chazal take the Bnei Gad and Bnei Reuvain to task for an undesirable 
character trait. Rashi (Mishlei 21:20) attributes the Pasuk מבהלת  נחלה 
 its end will – ואחריתה לא תבורך – an inheritance hastily taken – בראשונה
not be blessed. They rushed to take Eiver Hayarden, and they hastily 
spoke and said we will make a place for our livestock and then for our 
children. The sequence betrayed a warped sense of priorities, placing 
the livestock before the children. Chazal took note of that (BM’R end of 
Mattos) and sternly called it: עשו את העיקר טפל ואת הטפל עיקר. They demoted 
what should be the most dominant as peripheral and secondary, while 
allowing the inferior and what should have remained trivial as their 
first consideration. Therefore, concludes the Medrash Tanchumah 
(Mattos 5) quoted by Rashi, they were driven into Galus before the rest 
of the Shevatim - ואחריתה לא תבורך (See Michtav M’Eliyahu II pg. 256).

What a lesson from even the giants of the דעה  See Michtav) .דור 
M’Eliyahu, who defines דעה as being intimately connected, so then דור 
 with the Ribono Shel Olam). Every מתדבק means they were always דעה
intelligent being needs to get his priorities straight, whether in  רוחניות or 
 How many times have we seen people make themselves sick over .גשמיות
things that cannot be much more than דברים של מה בכך? How many times 
have we made ourselves sick over the very same “Narishkeiten”? We 
have all seen - Hashem Yerachem – people, families at war over some 
perceived slight to their Kavod. We need to wake up and realize that if 
my self-worth, my nobility of character needs to come from someone 
else, it isn’t worth anything (Maharal on the Mishnah (Avos 4:1) of איזהו 
וכו' המכבד   Like the man said: Don’t sweat the little things and .(מכובד 
realize that much of what annoys us are little things. I used to know 
a Yid – old school, “Ah Greener”, who used to say with that delicious 
accent: “HU CARES!!”

I have a Machuten who went to a Chasuna of a Talmid – a wonderful 
boy marrying a wonderful girl. He also knew the boys’ parents through 
all the years, very fine people living in the Five-towns. He comes into 
the Chasuna and sees the Chosson’s mother, whose face looks like it 
was Tisha B’Av – BEFORE CHATZOS. When asked, she responded that 
the tablecloths are the wrong shade of purple! The lady got the Mussar 
Shmooz of her life. That is what is bothering you at your beautiful son’s 
Simcha – HU CARES? The lesson of the Bnei Gad and Bnei Reuvain 
is universal – how often do we emphasize, pay more attention to our 
“livestock”, our businesses, our selfish pleasures at the expense of our 
children and families? Our children, our families are a gift that Hashem 
entrusted us with. We are the shepherds of our flock, and in order for 
us to see Beracha that we wish on ourselves, we must pay attention and 
realize what is real and what is nothing more than petty insecurities 
and things we cannot change. Keep the עיקר the עיקר, and keep the טפל 
the טפל.

May Hashem allow us the vision to view the world accurately so that 
we will be able to be Zocheh to the full Eretz Yisroel, all twelve tribes to 
return to ירושלים הבנויה.

T
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'...מכסה טפח ומגלה טפחיים'  
‘He covers a tefach and reveals two…’ 

I was able to spend Shabbos by R’ Shimon bar Yochai. Early 
Friday afternoon I already went up to the cave to prepare for 
the Shabbos Queen. I left my keys and cellphone with someone 
for safekeeping, who has a room literally above the monument, 
and I would take back my things after Shabbos. 
After Shabbos, I went to get my things and the man was 
nowhere to be found. Rabeinu Tam zman came and he still 
could not be found. An hour went by and there was no trace of 
him. I sensed that this was a challenge from Heaven not to get 
angry despite all the rushing I would have to do for the rabbanit 
and the trip was delayed and we had to get back to 
Yerushalayim. Also, Shabbos ended late and everyone was 
rushing about, but Hashem gave me the challenge and I 
withstood the challenge to not get angry. 
About two hours after late Shabbos, the young man showed up 
and gave me my things. Only now could I get organized and 
leave for Yerushalayim. 
I turned on the phone and the first message was an invitation to 
be a sandek at a bris in Yerushalayim, a complete sandek which 
included all the brachos and standing for the brachos with all 
the segulos of a sandek. I was very pleased, and I saw that if one 
overpowers the challenge, he receives gifts proportionately 
(though you may not always see things immediately with human 
vision). 
 I also remembered that Eliyahu HaNavi does not reveal himself 
to one who is angry. Now that I withstood the challenge of 
anger, I received this gift of sandakus immediately and to sit by 
Eliyahu HaNavi. It is not usual to receive an invitation like this 
from one day to the next, usually a person is notified in advance, 
it could only be a gift for overpowering anger. 
Something else happened over Shabbos. I wanted to start 
learning ‘Rashi Kepshuto’ as I learn Rashi every year with a 
different commentary. This year I took on to learn ‘Rashi 
Kepshuto’ but I could not find the sefer in Meron. I was a little 
pressed since this week is a double parsha and by midweek I 
was under pressure. Suddenly, literally by my hand on the table I 
saw the sefer ‘Chok LeYisrael’ by Oz V’Hadar and when I looked 
inside, I saw it has the commentary ‘Rashi Kepshuto’. 
I was pleased with the discovery and right after Mincha I started 
learning Rashi. 

 מ.ה.
 

 

Mattos-Masei 
5780 

They traveled, they camped, they traveled – ויסעו ויחנו ויסעו 
Everyone knows his own situation when faced by the yetzer hara, and 
he successfully withstands against it, he overpowers his cravings and 
even goes on to higher levels. But suddenly, without any reason, he 
feels the overpowering influence of his yetzer, until he has almost no 
strength to battle it. He asks himself, ‘What happened?’ I already felt 
that I conquered the yetzer, I won the battle, and suddenly, Boom! 
What a downfall… 
The holy Breslev Rav explains these things in Likutei Moharan. The 
reason for this is, ‘At first he has thoughts of Teshuva because of the 
good that is stirring within him. Then, because of his actions at that 
moment, his yetzer is killed, and the yetzer hara that he had is 
nullified. Then, another yetzer hara overpowers him, for whoever is 
greater than his fellow, his yetzer is greater as well. He now has a 
greater yetzer hara than he had when he started. Therefore, if he does 
not build up strength against it, then this new yetzer will overpower 
him, and he will fall from the level he was at first, since he needs a 
new overpowering, against the new yetzer hara that is within him.’ 
 These are the journeys of the Children of‘ – 'אלה מסעי בני ישראל'
Israel’ (33:1), the parsha describes the journeys that the Bnei Yisrael 
traveled in the Wilderness. We must bear in mind that every individual 
travels forty-two journeys during his lifetime. There are journeys 
where you feel elevated, and there are journeys where you have to 
fight for every drop of yiras Shamayim. There are long journeys and 
there are short journeys. But the common factor in all of them is that 
you must remember that after every journey or better yet, after every 
resting place, there is another journey which is a continuation of the 
previous journey. The same was in the Wilderness:  ויסעו מרעמסס ויחנו
 They journeyed from Rameses and encamped‘ – בסוכות ויסעו מסוכות'
in Succos. They journeyed from Succos’ (33:5-6). True, they camped, 
but then they continued to travel. 
By nature, a person wants to live in peace, he does not have the 
strength to travel, he does not have the strength for war. But 
everyone knows this, without effort it is not possible to achieve 
anything. The same is true for the mundane as well as the spiritual. 
The purpose of a Jew is to go higher and improve avodas Hashem, and 
not to remain in the same situation. The yetzer is waiting to trap us 
around the corner, therefore, as we said: They traveled, they camped, 
they traveled. 

- Tiv HaTorah - Masei 
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So writes the Arizal, ‘whoever gets angry transgresses the negative 
precept of (Shemos 20:3) י אחרים''לא  אלקים  לך  היה   – ‘You shall not 
have the gods of others’. The Zohar writes that one who gets angry 
causes the forces of evil to rule over him and he is on the path to 
death. The righteous said that after one is angry, he must purify in a 
mikvah because the neshama departs and when it returns, he needs to 
immerse.  
Not only this, but even when he must be angry because someone 
sinned, or to train his son or student, it is incumbent on him to train 
them by pushing them away with his left hand but drawing them close 
with his right hand. The Zohar says he should show them an angry face 
but in his heart he should be calm and distant from even a hint of 
anger. 

For Hashem told him to curse –  כי  ה' אמר לו קלל 
Why is anger so severe that one who stumbles is no less than idol 
worship? He even removes the image of G-d from himself, he gives 
himself over to the forces of evil, and in the end, he falls into 
Gehinnom, his sin is very severe, not mentioned by any other sin. 
When a person is angry, he demonstrates that there is another power 
in the world aside from the power of Hashem, chas v’shalom. For if he 
believed that there is no other but Him and no other power but His, he 
would not get angry by the acts of man since they have no power of 
their own. Rather, everything they do is by the direction of the One 
Above, Who makes the world go round and in order to improve a 
person, He punishes him. Even those with free-will, do His bidding. The 
reason for anger is because it seems to him that they are acting on 
their own to do bad to him, therefore, he is angry at them. If he only 
knew that there is no act or will in the world except for His will, then 
he would never get angry. We find that by getting angry he testifies 
that there is another power other than the Creator Yisbarach, thus, it 
is as severe as idolatry. 

 הנזהר מכעס – זוכה למידת הענווה 
One who is careful with anger – earns the trait of humility 

As much as anger is a disgraceful trait, there is a good trait that is 
immeasurable. Therefore, when one is careful regarding anger and he 
distances himself from this disgraceful trait – which is rooted in 
arrogance, he earns the trait of humility as the Ramban wrote in his 
famous letter: Always conduct yourself to always speak calmly to 
everyone at all times. This will save you from anger which is a bad trait 
and causes people to sin. When you are saved from anger, the trait of 
humility enters your heart, which is the best of all good traits as it 
states (Mishlei 22:4) ''עקב ענוה יראת ה' – ‘The result of humility is fear 
of Hashem’. 
This is also testified to in the introduction to the sefer ‘Orach Apayim’. 
This sefer focuses on patience and the bad aspect of anger. Aside from 
being very troubled by the trait of anger, he saw fit to write a book on 
anger to arouse in people not to stumble over this sin. Along the same 
lines, it is told about R’ Dovid Jungreis, the Raavid of Yerushalayim, 
who instructed that a new sefer be printed to strengthen everyone to 
avoid the trait of anger. He explained to those around him who asked 
why he saw to publish this new book more than any other sefer, 
especially in those days when publishing a sefer was very expensive. 
He said: ‘Since I spend most of the day involved in the yeshiva ruling 
on laws of the Torah, and I see many people with their faults and lies. 
Therefore, in order that I do not get angry with them, I have this sefer 
open in front of me, and it is dedicated to explaining the detriment of 
the trait of anger. Through this I am strengthened not to fall in the trap 
of the yetzer who wants to bring us down.’  
 
 
 

When the mighty soldiers returned from the battle that Israel 
waged to avenge the vengeance of Hashem against Midian – 
punishing them for involving themselves in an argument that 
they had nothing to do with. They listened to the advice of 
wicked Balaam and they caused Israel to stumble. The posuk 
states (31:21)   ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה'

התורה אשר צוה ה' את משה'   זאת חקת   – ‘Elazar the Kohen said to 
the men of the army who came to the battle, “This is the decree 
of the Torah, which Hashem commanded Moshe”’ This directive 
was told to Israel while Moshe Rabeinu was still alive, however, 
this was said by Elazar the Kohen in the name of Moshe Rabeinu. 
Rashi explains the reason why Elazar said it and not Moshe. 
Because Moshe came into the category of anger, he came into 
the category of anger. Moshe became angry at the soldiers who 
returned from battle and they did not also kill the females, 
therefore, the laws of purging utensils was hidden from him. 
Therefore, Elazar HaKohen had to tell the soldiers and Moshe did 
not merit to say it himself. 
We find the same thing by the dedication of the Mishkan on the 
eighth day of its inauguration. It states (Vayikra 10:16) וףצ'ויק  
 And he was wrathful with Elazar and‘ – משה על אלעזר ועל איתמר'
Isamar’ in that they did not offer the Karban Chatas properly. 
Once he came into the category of anger, he came into the 
category of error and he forgot the laws of mourning. The same 
happened at the mei merivah [waters of strife], he was angry 
and he said (20:10) 'המורים נא   Listen now, rebels’, he‘ – 'שמעו 
erred and he hit the rock, and it turned out that he did not merit 
entering the Land. 
We must state right up front that we have no comprehension of 
the breadth of greatness of the Father of all Prophets, Moshe 
Rabeinu alav hashalom, but holy Chazal expound and teach us 
from the posukim of the Torah, moral compass and the correct 
path, so that we know the path to take and the action we must 
do, this is our only intent as it is stated in the Gemara (Berachos 
62a) ‘It is Torah and I must learn it.’ 

 כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה 
Whoever gets angry is like he worshipped idolatry 

According to the simple reading of the text, the reason Moshe 
Rabeinu did not enter the land is because he became angry, and 
since HaKadosh Baruch Hu is particular with those around Him to 
even a hairsbreadth, he was punished based on his stature and 
he did not enter the land that he craved, in order to fulfill the 
mitzvos attached to it. 
We learn from here how detrimental the trait of anger is. It is 
said about anger (Pesachim 66b) ‘Whoever is angry, if he is a 
wise man, his wisdom deserts him; if he is a prophet, his 
prophecy deserts him.’ He totally deteriorates and eventually he 
inherits Gehinnom as it is brought down in the Gemara (Nedarim 
22a) ‘Whoever gets angry suffers all types of Gehinnom as it 
states (Koheles 11:10) 'מבשרך רעה  והעבר  מלבך  כעס   – 'והסר 
‘Rather banish anger from your heart, and remove evil from your 
flesh’. 
Even more so, it states regarding anger (Rambam, De’os 2:3) 
‘Whoever gets angry is like he worshipped idolatry and he 
damages the image of G-d that resides in every Jew as it states 
(Tehillim 81:10) 'זר אל  יהיה בך   There shall be no strange‘ – 'לא 
god within you’. When one is angry, the spirit of G-d departs 
from him and a strange god enters.  
 
 
 
 

 טוב ארך אפים מגבור 
Controlling anger is better than strength 
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Rabbe Penchss Fresdman
Parshas Matts   Massse  578
Translatitn by Dr. Baruch Ftx

let him not melt the heart of his brothers, like his heart.”  
In his commentary, Rashi cites the Mishnah (Sotah 44a): “He 
who is fearful and fainthearted,” this refers to one who 
is fearful because of the sins he has committed.  

The Gemara (ibid. 44b) elaborates.  If one interrupts 
between donning the tefillin shel yad and the tefillin shel 
rosh, “it is considered a transgression on his part, 
and because of it, he is compelled to return from the 
battlefield.  The commentaries struggle to explain the 
matter.  After all, there are 248 mitzvos aseh and 365 
mitzvos lo ta’aseh in the Torah; so, what prompted them 
to choose specifically the aveirah of speaking between 
donning the “shel yad” and the “shel rosh”?  

A Wtndsrful Inseght frtm ths Chasam Stfsr  
Ctncsrneng ths Dtnneng tf ths Tsfillen shsl Yad

I had a marvelous idea!  I would like to explain the 
matter based on what the Chasam Sofer writes concerning 
the donning of the tefillin shel yad prior to the shel rosh.  
Here are his sacred words:

First, we don the “tefillin shel yad,” opposite the 
heart, and recite the berachah “l’haniach” (to place); 
then we don the “shel rosh” and recite the berachah 
“ahl mitzvas”—because it constitutes the completion 
of the mitzvah.  Let us suggest an analogy.  The people 

In this week’s parsha, parshas Matos, we will examine 
the statement made by the consummate tzaddikim who 
waged war against Midian to avenge Hashem.  Upon their 
return from the battle, it is written (Bamidbar 31, 49): 
ולא בידינו  אשר  המלחמה  אנשי  ראש  את  נשאו  עבדיך  משה  אל   "ויאמרו 

 they said to Moshe, “Your servants took a—נפקד ממנו איש"
census of the men of war under our command, and not 
a man of us was missing.”  

We find the following elucidation in the Midrash (Shir 
HaShirim Rabbah 4, 3): Not a single one of them donned 
the tefillin shel rosh before the tefillin shel yad.  For, 
if any of them had donned the tefillin shel rosh before 
the tefillin shel yad, Moshe would not have praised 
them, and they would not have left there unscathed 
(in peace).  We will endeavor to explain the importance of 
donning the tefillin shel yad prior to the tefillin shel rosh 
and why if they had failed to do so, they would not have 
returned from the battlefield unscathed.  

We will begin by introducing a passuk in parshas Shoftim.  
Before going out to battle their enemies, the following 
announcement was made (Devarim 20, 8): השוטרים  "ויספו 

ולא ימס וישוב לביתו,  ילך  ורך הלבב   לדבר אל העם ואמרו, מי האיש הירא 

כלבבו". אחיו  לבב   The officers shall add in speaking to  את 
the people and say, “Who is the man who is fearful and 
fainthearted?  Let him go and return to his house, and 
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of a certain province wished to appoint a king over 
themselves.  He (the king) said to them: “First, imprison 
so-and-so in chains, the one who opposes the kingship; 
then empower me to be your king.  

Similarly, the reshaim are ruled their hearts; they 
are controlled by their evil inclinations.  The hearts of 
the tzaddikim are ruled by their intellect and by their 
neshamos.  Therefore, before donning the tefillin—as a 
crown over the brain, to sanctify it as a Holy of Holies—
it is imperative to imprison the one challenging the 
kingship in chains, namely the heart.  Hence, one must 
place the tefillin opposite one’s heart, so that it will 
be bound and shackled with the chains of kedushah.  
Only then is it appropriate to complete the mitzvah by 
donning the “shel rosh” atop the brain.  

As a loyal servant in the presence of his master, I dare to 
expand on his magnificent insight.  We learn in the Midrash 
(Bamidbar Rabbah 22, 9) related to the passuk (Koheles 
 "לב חכם לימינו, זה יצר טוב שהוא נתון בימינו, ולב כסיל לשמאלו, :(2 ,10

 the heart of a wise man is to his“—זה יצר הרע שנתון בשמאלו"
right,” refers to the yetzer tov, which has been placed 
on his right side, while “the heart of a fool is on his 
left,” refers to the yetzer hara, which has been placed 
on his left.  In Likutei Amarim (Chapter 9), the author of 
the Tanya teaches us that the yetzer hatov is located in the 
right cavity of the heart; while the yetzer hara is located 
in the left cavity of the heart. This then is the basis of the 
Chasam Sofer’s explanation.  The purpose of the mitzvah of 
tefillin shel yad is to bind the yetzer hara located in the left 
cavity of the heart.  

With this introduction, we can understand very nicely 
our minhag—brought down by the Magen Avraham (O.C. 
25, 18) in the name of the Arizal—to wrap the straps of the 
“shel yad” around the forearm seven times prior to donning 
the “tefillin shel rosh.”  This coincides magnificently with 
the teaching in the Gemara (Succah 52a): שבעה שמות יש לו" 

 the yetzer hara has seven appellations.  The—ליצר הרע"
Maharsha (ibid.) explains that these refer to seven distinct 
aspects or forces of the yetzer hara.  Therefore, when we 
don the “tefillin shel yad” opposite the heart—to subjugate 
the yetzer hara—we bind its seven forces of tumah with 
the tefillin’s strap of kedushah.  

Ths Purptss tf ths Tsfillen shsl Rtsh Is tt  
Transftrm ths Ystzsr HaRa entt a Ftrcs ftr Gttd

Based on the words of the Chasam Sofer, I would like to 
propose an explanation for the sacred protocol of donning 
the tefillin shel rosh after the tefillin shel yad.  We have 
learned in the Mishnah (Berachos 54a): ואהבת את ה' אלקיך" 

הרע" וביצר  טוב  ביצר  יצריך  בשני  לבבך,   you shall love“—בכל 
Hashem, your G-d, with all of your heart,” with your 
two yetzers, the yetzer tov and the yetzer hara.  For, as 
we have learned, both yetzers are located in the cavities of 
the heart.  It is incumbent upon man to serve Hashem with 
both yetzers; hence, he must transform even the yetzer 
hara into a positive, good force.  

This accords with what we have learned in the Yerushalmi 
(Sotah 5, 5): לבבו את  ומצאת  טעמא  ומאי  טוב,  רע  יצר  עשה   "אברהם 

)תהלים טעמא,  מאי  בלבבו,  והרגו  בו  יכול  היה  לא  דוד  אבל  לפניך...   נאמן 

בקרבי". חלל  ולבי  כב(   Avraham made the yetzer hara  קט 
good.  What is the reason for this conclusion?  It says 
(Nechemiah 9, 8): “And You found his heart (completely) 
loyal to You” . . . David, however, could not overcome it, 
and resorted to exterminating it from his heart. What 
is the reason for this conclusion?  It says (Tehillim 109, 
22): “And my heart has died within me.”  We find the 
following interpretation in the commentary of the Korban 
HaEidah: Even activities involving physical needs and 
desire—such as eating and drinking and the like—
Avraham performed them solely for the sake of his 
love of G-d, and not for his own personal pleasure, as 
it says: “And You found his heart (completely) loyal to 
You.”  For, he had a single, unified heart; even the evil 
side of his heart was totally devoted to Hashem.  David, 
however, was not able to control his heart to that 
degree.  Therefore, he killed it with one decisive blow.  
In other words, he distanced himself from physical 
desire by means of fasts and self-afflictions.  

This matter is explained in greater depth in the Imrei 
Yosef (Ki Seitzei).  Here is what he says: 

There are two categories (levels) of tzaddikim.  The 
first one has a yetzer hara that tempts him to sin, but 
he overcomes it and does not heed it.  This requires 
a constant battle and extreme vigilance, so as not to 
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forget (relax) even for a single moment, because the 
yetzer can come suddenly (at any moment) to trap him in 
its net, chas v’shalom.  The second category is superior; 
for, he has subdued the yetzer and transformed it also 
into a force for good; he has transformed its potential 
also into a designed purpose.  This one cannot commit 
a sin at all, since he has only one heart, devoted to our 
Father in Heaven—just like Avraham Avinu, a”h, as 
explained above, as the passuk implies: “And You found 
his heart loyal to You.”  

Accordingly, per the insight of the Chasam Sofer, we can 
explain the ritual of the mitzvah of donning the tefillin shel 
rosh as follows: First, we effectively bind and shackle the 
yetzer hara by performing the mitzvah of tefillin shel yad, 
by donning it opposite the left chamber of the heart.  Then, 
we are ready to ascend the ladder of kedushah by donning 
the tefillin shel rosh, transforming the yetzer hara into a 
yetzer tov by means of the kedushah of the tefillin.  

This explains magnificently the rationale for the order 
of donning the tefillin.  We wrap the strap of the tefillin shel 
yad on the left arm to subdue the yetzer.  The tefillin shel 
rosh, on the other hand, is placed opposite the brain.  It 
houses four passages and has two straps emerging from its 
housing—one to the right and one to the left.  The one to the 
right corresponds to the yetzer tov and the one to the left 
corresponds to the yetzer hara.  They are joined together 
in a knot in the back of the head.  Thus, we symbolize the 
transformation of the yetzer hara into a yetzer tov and the 
union of the two forces.  

Ths Shen tn ths Reght Ctrrssptnds tt ths Ystzsr Ttv 
ths Shen tn ths Lsft Ctrrssptnds tt ths Ystzsr HaRa

Based on what we have learned, we can shed some light 
on a teaching in the Gemara (Shabbas 62a): שי"ן של תפילין" 

 the “shin” of the tefillin is based on a—הלכה למשה מסיני"
halachah transmitted to Moshe at Sinai.  When making 
the tefillin shel rosh, its leather must be creased on both 
sides to form the shape of a letter “shin.”  Tosafos (ibid.) 
write in the name of the Shimusha Rabbah that the “shin” 
on the right side of the housing is formed with three heads; 
whereas, the “shin” on the left side is formed with four 
heads.  Indeed, this is the ruling of the Shulchan Aruch (O.C. 

 "שי"ן של תפילין הלכה למשה מסיני, שיעשה בעור הבתים של :(42 ,32

 ראש כמין שי"ן בולטת מקמטי העור, אחד מימינו ואחד משמאלו, של ימין

 The “shin” of  המניח של ג' ראשים, ושל שמאל המניח של ארבע ראשים".
the tefillin, is a halachah transmitted to Moshe at Sinai, 
that he should form in the leather of the compartments 
of the “shel rosh” the semblance of the letter “shin,” 
extruding from the creases of the leather—one on 
its right side and one on its left side. The one on the 
right side of the person (donning the tefillin) should 
have three heads; the one on the left side of the person 
(donning the tefillin) should have four heads. 

We will endeavor to explain the significance of the 
requirement to have the letter “shin” embossed on both 
sides of the tefillin shel rosh—with a three-headed “shin” 
on the right side and a four-headed “shin” on the left side.  
We will propose an explanation based on our current 
discussion.  The gematria of the word יצ"ר (“yetzer”) is 'ש 
(300).  This is the symbolism of the letter “shin” on the 
tefillin shel rosh; the “shin” on the right symbolizes the 
yetzer tov, whereas the “shin” on the left symbolizes the 
yetzer hara that must be transformed.  

Now, this explains why the left-sided “shin” has four 
heads.  As explained, it symbolizes the yetzer hara, which 
we must transform into a yetzer tov.  Therefore, in addition 
to the usual, three-headed “shin,” it has an additional head, 
which is shaped like the letter “vav,” in keeping with the 
concept (Pesachim 5a): "וי"ו מוסיף על ענין ראשון"—the letter 
“vav” adds to the previous subject.  In other words, a 
“vav” is added to the “shin” on the left side—symbolizing 
the yetzer hara—to connect it with the “shin” on the 
right side—symbolizing the yetzer tov—so that it can be 
influenced and transformed into a force for good.  

It is with great delight and pleasure that we will now 
introduce the words of the Megaleh Amukos (Beha’aloscha).  
He explains why we are required to emboss two “shins” on 
the tefillin shel rosh—one with three heads and one with 
four heads—which have seven heads altogether.  He refers 
to the Gemara (Shabbas 105b) expounding on the passuk 
(Tehillim 81, 10): איזהו נכר,  לאל  תשתחוה  ולא  זר  אל  בך  יהיה   "לא 

הרע". יצר  זה  אומר  הוי  אדם,  של  בגופו  שיש  זר   There shall be“  אל 
no strange god within you, nor shall you bow before an 
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alien god.”  What is the “strange god” that is in the body 
of a person?   You should say that it is the yetzer hara.

So, why is the yetzer hara called an "אל זר"—a “foreign 
god”?  The Megaleh Amukos explains, because the word ז"ר 
is an abbreviation for ר'אשים  heads—alluding to its 7—ז' 
seven forces of tumah.  Accordingly, the Gemara (Kiddushin 
29b) relates that the damaging force appeared to Rav Acha 
bar Yaakov as a serpent with seven heads.  By bowing down 
in prayer seven times before HKB”H, Rav Acha beheaded 
all seven of its heads.  Thus, it is precisely for this reason 
that we were given a “halachah l’Moshe miSinai” to make 
the tefillin shel rosh with two “shins,” which have a total of 
seven heads.  For, in this manner, we are able to subdue the 
yetzer hara with its seven forces of tumah.  This concludes 
the incredible insight of the Megaleh Amukos.  

In keeping with this discussion, it also explains 
remarkably why we wrap the tefillin shel yad around 
our forearms seven times; however, there is one crucial 
difference.  With the tefillin shel yad, we merely hold the 
seven forces of the yetzer hara in check, so that it cannot 
entice us to commit an aveirah.  With the tefillin shel rosh, 
however, we abolish the seven forces of tumah of the yetzer 
hara—all its negativity—leaving it with only good, positive 
qualities.  Thus, it is transformed into a yetzer tov.  

This provides us with a delightful interpretation of David 
HaMelech’s statement (Tehillim 119, 161): שרים רדפוני חנם" 

 Princes have—ומדברך פחד לבי, שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב"
pursued me without cause, but from Your word has my 
heart feared.  I rejoice over Your word, like one who 
finds abundant spoils.  According to the Arizal in Sha’ar 
HaPesukim (ibid.), the "שרים" –princes—referred to in the 
passuk are the seventy ministering angels of the nations of 
the world.  Based on our current discussion, we can suggest 
that they are called »שרים«, because the singular ש"ר stands 
for ר'אשים  seven heads.  So, David HaMelech is—ש'בעה 
telling us that they pursued him without cause to entrap 
him, and he feared that they would entrap him and cause 
him to sin against Hashem.  He concludes by explaining 
how he overcame them: “I rejoice over Your word, like 
one who finds abundant spoils.”

To clarify, let us refer to the Gemara (Berachos 30b): 
 "אביי הוה יתיב קמיה דרבה, חזייה דהוה קא בדח טובא, אמר וגילו ברעדה

 Abaye was sitting in front of  כתיב, אמר ליה אנא תפילין מנחנא".
Rabbah; he (Rabbah) noticed that he (Abaye) was very 
cheerful.  He (Rabbah) said: It is written (Tehillim 2, 11): 
“And rejoice with trepidation.”  He (Abaye) said to him: I 
am wearing tefillin.   In Beiurei HaGra on Aggados HaShas, 
he explains that Abaye was referring to the passuk: שש אנכי" 

אמרתך"  I rejoice over your word—which alludes to—על 
the mitzvah of tefillin.  How so?  The word ש"ש alludes to 
the two “shins” of the tefillin shel rosh.  Therefore, Abaye 
was cheerful when he donned tefillin, in keeping with the 
words: "שש אנכי"—I rejoice.  Accordingly, David HaMelech 
said: "שש אנכי", because in the merit of the kedushah of the 
two “shins” on the tefillin shel rosh with their seven heads, 
he was able to vanquish the seven heads of the princes of 
the nations of the world giving him cause to rejoice.  

“Wht es meghty?  Hs wht ctnqusrs hes ystzsr”

Let us apply this line of reasoning to explain the following 
Gemara (Menachos 36a): כשהוא מניח, מניח של יד ואחר כך מניח" 

עיניך". בין  והיו לטוטפות  והדר  ידך,  וקשרתם לאות על    של ראש... דכתיב 
When one puts on tefillin, he dons the “shel yad” first; 
afterwards he dons the “shel rosh.”  For it is written: 
“Bind them as a sign upon your arm” and afterwards 
“and let them be ‘totafot’ between your eyes.”  Now, 
the sefer Ba’al Shem Tov presents in the name of the Ba’al 
Shem Tov, zy”a, an interpretation of the Mishnah (Avos 4, 
יצרו" :(1 את  הכובש  גבור   who is a mighty hero?  He—"איזהו 
who conquers his yetzer.  This question implies that 
there are two types of heroes and the Mishnah is asking 
which of the two is superior.  In actuality, only one type of 
hero is mentioned: “He who conquers his yetzer.”  Hence, 
it would have been more correct to ask: "מי הוא גיבור"—“who 
is truly mighty” rather than “who is mightier.”  

He explains in his own inimitable way that there are two 
approaches to combatting the yetzer hara.  The first is to 
merely fend it off; when the yetzer attempts to persuade 
a person to commit an aveirah, he evades it and pushes it 
away.  The second approach is more admirable and effective; 
the person does not merely fend off his yetzer, but he actually 
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conquers it.  He transforms his yetzer into a positive force 
for good, which he then uses to better serve Hashem.  

For instance, if the yetzer persuades him to act foolishly 
or licentiously in matters pertaining to the whims of Olam 
HaZeh; he should use that same energy to study Torah and 
perform mitzvos joyously and energetically.  Similarly, if the 
yetzer incites him to jealousy, he should redirect that jealousy 
to be envious of those who truly serve Hashem, in keeping 
with the teaching (B.B. 21a): "חכמה תרבה  סופרים  —"קנאת 
jealousy among scholars increases wisdom.  This applies 
to all of the midos.  Where the yetzer would have encouraged 
him to behave wrongly and improperly, he should redirect 
those efforts toward the service of Hashem.  

The Ba’al Shem Tov provides us with an analogy.  
Shopkeepers in a particular town were having problems 
with thieves.  They would break into the stores at night 
and steal whatever they could.  Some of the shop owners 
decided to hide in their stores at night; and when the 
thieves approached, they screamed and hollered, scaring 
the thieves off.  Other shop owners, however, employed 
a different tactic.  They, also, hid in their stores at night, 
but they did not holler.  On the contrary, they allowed the 
thieves to enter their premise, they caught them in the act 
and imprisoned them.  

Let us compare the two tactics.  The first group definitely 
scared off the thieves with their yelling and screaming.  
After several weeks, however, the thieves felt confident that 
the situation had calmed down and that the shopkeepers 
were at home in their beds asleep.  So, they resumed 
their nocturnal thievery.  In contrast, the second group of 
thieves posed no further threat to the shop owners, since 
they were in prison.  

Now, let us apply this analogy to the methods of 
combatting the yetzer.  If it is merely warded off but not 
conquered, it is likely to return when it senses a moment of 
weakness and opportunity.  It will then entice the person 
to commit an aveirah, confident that the person’s guard is 
down.  Yet, when a person actually conquers his yetzer and 
transforms it, not only will he not commit an aveirah, but 
he will use it repeatedly to better serve Hashem.  

This then is the lesson of the Mishnah: "גיבור —"איזהו 
which of the two is the mightier hero—the one who merely 
fends off his yetzer or the one who conquers it and employs 
it in the service of Hashem?  Who is truly mighty?  To which 
Chazal answer: "הכובש את יצרו"—it is clearly the latter.  

Ferst Ons Must Fsnd Off Hes Ystzsr 
thsn Hs Can Ctnqusr It

Now, the holy Zera Kodesh (Pesach) teaches us a 
fundamental principle.  Initially, when first confronted by 
one’s yetzer, it is difficult to subdue it, and it is definitely 
impossible to achieve the coveted goal of: "יצרו את    ."הכובש 
This requires time, effort and experience.  Initially, a person 
still possesses evil inclinations and desires.  So, he must at 
least fend it off, so as not to helplessly fall prey to it.  At that 
stage, even if he believes that he is serving Hashem with 
his yetzer, he is only fooling himself.  Therefore, the proper 
approach is to initially do everything within one’s power to 
fend off the yetzer and evade it.  Only after he has refined his 
nature and subdued his yetzer will he be able to transform 
it into a positive force for good, with which to serve Hashem, 
and achieve the desired status of: "הכובש את יצרו".  

With this understanding, it appears that we can 
explain why it is prohibited to stop between the donning 
of the tefillin shel yad and the tefillin shel rosh.  For, this 
protocol alludes to the proper order of serving Hashem 
and combatting one’s yetzer.  Initially, a Jew must act like 
the tefillin shel yad—binding his yetzer seven times.  Upon 
accomplishing this feat, he should not stop; he should 
immediately ascend to the higher spiritual level—serving 
Hashem like the tefillin shel rosh by conquering his yetzer 
and transforming it: "הכובש את יצרו".  If, chas v’shalom, he is 
interrupted between these two steps, the yetzer is liable to 
sense his weakness and overwhelm him.  

This illuminates for us Chazal’s elucidation regarding 
the passuk: “He who is fearful and fainthearted,” this 
refers to one who is fearful because of the sins he has 
committed.  As mentioned above, the Gemara interprets 
this as referring to someone who speaks between donning 
the tefillin shel yad and the tefillin shel rosh.  As we’ve 
learned, such an interruption makes one vulnerable to 
the yetzer hara, because it has not yet been conquered 
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and transformed into a force for good.  Therefore, they 
specifically said: "שבידו העבירות  מן   he is literally—"המתיירא 
fearful of the aveiros that are on his arm—the influence 
and persuasions of the yetzer hara, who is alluded to by 
the left arm, opposite the left chamber of the heart.  

This explains very nicely the response of those who 
went to war to Moshe Rabeinu: “Your servants took a 
census of the men of war under our command, and not 
a man of us was missing.”  Chazal expounded: Because 
none of them donned the tefillin she rosh prior to the 

tefillin shel yad.  They are teaching us that if one serves 
Hashem first like the tefillin shel rosh, believing that he 
has transformed his yetzer hara into a good, positive force, 
before he has fended it off like the tefillin shel yad, he is not 
worthy or qualified to be among the ranks of the soldiers 
battling the yetzer hara.  For, ultimately, the yetzer hara will 
overwhelm him and defeat him.  Therefore, it is prudent to 
follow protocol.  First, perform the service of the tefillin 
shel yad—thwart the yetzer, ward it off.  Then, perform the 
service of the tefillin shel rosh—conquer the yetzer!
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he nature of many people, even thought out 
and methodical ones, is to make poor decisions 
when they feel that their back is against the wall. 

They stop thinking long-term and focus on solving the 
immediate crisis without considering the long-term 
consequences. They compromise because they think they 
don’t have a choice.
 
The belief that they don’t have a choice is a lack of 
Bitachon, something everyone is more prone to when 
they feel under pressure. It not only causes them to make 
short-sighted decisions but increases the chances that 
they will be less honest than they usually are.
 
The Medrash (23:13) explains, Im L'rotzchim Asah Sh'vil 
V’derech Sheyivrichu V’yinotzlu, if Hashem makes a 

clear path for murderers to go on and save themselves, 
certainly, Latzadikim Al Achas Kama V’kama, Hashem 
gives a path for Tzadikim to find and follow.
 
The message is that Hashem always offers an escape 
route for any challenge people face. To make it easy, just 
as Hashem instructs to help a murderer, there is a sign 
which can be seen if the person would look for it. This 
knowledge alone should calm people down and they 
should not feel the necessity to act contrary to the way 
they normally do. We just have to appreciate the sign and 
the fact that the path may be in such a different direction 
than we imagined (it may be a needed kapara to lose 
some money) so that we can look out for it with our 
eyes wide open. 
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often tell people that perception is more important 
than reality. That seems cynical, as if I am portraying the 
world, and promoting living life, in a dishonest manner. 

Certainly, some people will say and become (at least for 
the moment) whatever others expect of them. But, there is 
something positive about fostering a specific perception of 
oneself to others and that is what I would 
like to discuss in this article.
 
There are four motivations for people to act 
in a manner that causes people to perceive 
that they care about them or their values.
 
1) A caring person should take the time to 
ensure that they are presenting themselves 
to others “as if” they really care. Here’s 
an example. Many parents care ferociously 
about their children. They believe that the fact that they care 
is enough for them to have the right to expect that their 
children will appreciate that everything that they do for 
them is for their good. Sadly, as we all know, many children 
resent their parents' “caring”. Rather, they describe their 

parents as controlling, selfish, and sometimes downright evil.
 
Such parents overlook that the part of them that their 
children see is multiple instructions, rules, and restrictions 
that create a perception that they don’t care about their 
child. They may fail in their role of parents only because 

they’re ignoring the important role that 
perception plays.
 
Perception is so important that I advise 
parents to overlook many things because, 
once they don’t look like they care, they 
lose any chance of advising them. Better to 
utilize one out of every three opportunities 
than to become completely irrelevant.
2) People should use perception as a tool 
to manipulate others for their own good. 

(The word manipulate, despite its negative connotation, 
isn’t good or bad. It depends what the manipulating person 
is intending to achieve by doing so.) When I train mentors, I 
tell them that the first rule is that they have to act as if they 
care. They smirk at me until I explain to them why caring 
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simply is not enough.
 
I have seen siblings willing to disrupt their own married 
lives for their younger siblings. They certainly care. But, they 
act as if they are parents, and the younger siblings run from 
their home just as they ran from their parents' home. The 
older siblings care but they have failed to convince their 
younger siblings that they care. Mentors are just as at risk 
of falling into the “He should know I care” trap.
 
The irony is that mentors may care but not to the extent 
that their mentee believes them to care. In many cases, 
much of what the mentee credits the mentor for doing 
is actually being funded by the parent. The parent cares 
more but the mentor appears as if he cares more.
 
3) We should accommodate people when in their “territory”. 
Accommodating someone is different from perception 
and certainly different from faking. I mention it because it 
appears similar in behavior to our topic. Accommodating 
others takes place when a person acts consistent with the 
culture or Minhag in the room. It’s not faking or creating a 
false perception. That’s because, if asked, I would tell them I 
am normally not acting as I am right now but I am respecting 
the people in the room.
 
Some examples would be wearing a hat when Davening for 
the Amud or removing your shoes when you enter their 
homes. When in someone’s territory, it’s not about reality 
or perception. It’s about accommodating.
 
4) To use perception as a tool to take advantage of others. 
It’s not easy to create a perception of caring when you care 
enough that you try to discipline those you care about. It’s 
much easier to do so when you care less and therefore 
“everything goes”, which is why mentors have an easier 
time than parents have.
 
Many people create the impression of caring with the sole 
intention of personal gain. For example, many teenagers 
became involved with bad friends because group leaders 
want to increase their ranks. They create the perception of 
caring so that teens with social issues or other challenges 
will join them.
 
Parents should keep in mind that no one can take their child 
away until they make them available for the taking. One of 
the ways they put a ”for sale” sign up is when their children 
don’t perceive their love for them.
 
Here are two final points for readers to consider.
 
a) I presented a four-part lecture on TorahAnytime with 
the title, “When to Stop Parenting and Start Mentoring 
Your Child”. When does that period begin? When children 

are young, they assume they have to listen to their parents. 
“Have to” means more than it is the right thing to do. They 
feel that their way of life requires it, as if they will be struck 
by lightning if they don’t. That is a perception and it can be 
a positive one.
 
Then, one day, they realize that they don’t have to listen, 
even if it would be extremely detrimental to them. They 
realize that they don’t have to go to school and no one can 
really say anything to them. Their parents will give in on the 
first day, scream on the second, punish on the third, and 
then give up on the fourth day.
 
Once they lose the perception that they have to listen, 
parents must stop parenting (the strength of which is based 
on this perception) and begin acting as a mentor does. (This 
can begin with children as young as 12 years old and the 
starting age continues to get younger.)
 
b) When I walk into a room in which I have to interact with 
people, I will consider several factors. One of them is what 
people’s perceptions are in general of me, and sometimes, 
of my position. What I do in that room will be adjusted 
based on those answers.
 
I am not going to dilute my message but I will word it 
differently so that they will not only hear my message but 
absorb it as intended, after they have adjusted it, consistent 
with their perception of me. If people consider me too 
Frum, I will present it based on a mental health perspective 
and just mention a Torah quote on the side. If they think I 
am too into psychology, I will mention the emotional health 
aspect in passing and focus on the Chinuch approach taught 
to us by the Torah.
 
Utilizing perception to your advantage is a tool and not a 
smoke screen. Respect it and use it for the good of everyone. 
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The Village Leadership Expedition (V.L.E.), 
Areivim’s newest program, is a therapeutic 
wilderness program that services teenage 
boys and young adults in a safe, structured, 
positive and supportive environment. The 
Village accommodates teenagers whose 
behavior is deemed “out of control” by 

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

program, please call 845-371-2760. 
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Parshas Matos - Maasei - The “Travels” To Siyum Hashas 
By David Gurwitz 

 
I continue with my reflections on travelling to Eretz Yisroel years ago. This is especially appropriate 
during the week of Parshas Masei, which means travels and discusses Klal Yisroel in the midbar on 
the way to Eretz Yisroel. 

I must admit that I have mixed emotions. Eretz Yisroel and the sadness and lack of shleimus in our 
lives from the missing Bais Hamikdosh should always be on all of our minds, but especially now, 
during the Three Weeks. I try all year to say Tehillim 79 and 137 every night while sitting on the floor 
- a mini Tikkun Chatzos to mourn the loss of the Bais Hamikdosh. Yet, this year, I am also thinking 
quite a bit about the upcoming Siyum Hashas, a few days after Tisha B’Av, when, be’ezras Hashem, 
I will finish Shas for the second time, joining tens of thousands in the simcha of completing - and 
starting again - Talmud Bavli and its 2,711 two-sided pages.  I enclose an article written by Eytan 
Kobre, a columnist for  Mishpacha magazine, which provides a wonderful description of the 
significance of finishing the Talmud. 

I find it quite interesting that the gematria of the first sentence of the Torah (2701) plus the number 
10 - for either the Aseres Hadibros or the ten statements of creation – is 2711. 

Parshas Masei also represents a siyum. It actually ends the descriptive part of the Torah, 
with Sefer and Parshas Devorim - next week’s parsha, read right before Tisha B’Av - representing 
the last 37 days of Moshe Rebbeinu’s life and final mussar shmuess to Klal Yisroel, including, in two 
weeks, Parshas Va’eschanon, where Moshe pleaded unsuccessfully to enter Eretz Yisroel. 

For all the above, I am also thinking a lot about Moshe Rebbeinu for several reasons. 

First, Moshe was never able to enter Eretz Yisroel. 

Second, Rav Meir Tzvi Bergman beautifully explains in Gateway to the Talmud the history, 
development and principles of Torah Shebaal Peh. He says that without the oral tradition stemming 
directly from Moshe, we would not understand the Written Torah at all. 

Third, we are now in the time period of the second of the three 40-day journeys to Shomayim by 
Moshe, davening for us. He came back at the end of Av and went back up in Elul until Yom Kippur. It 
occurred to me while hearing this during Rav Yisroel Dovid Schlesinger’s tefillah shiur on 
18 Tammuz - the day, Rashi explains, that Moshe went up - that the gematria of Moshe (345) 
and tefillah (515) together, with the kollel, is 861, the same as the gematria of Bais Hamikdosh. 

Fourth, Moshe (345) Rabbeinu (268) is b’gematria 613, the same gematria as the following related 
expressions (some with the kollel): kibel (132) Talmud (480);  biksav (426) 
and baal (102) peh (85); 248 limbs and 365 sinews keneged the positive and negative mitzvos; Rus 
(606) and 7 rabbinical laws; tzitzis (600) and 8 strings  and 5 knots; baTorah; per the  Netziv, all the 
parts of the Mishkan add up to 613; gemillus chassodim; and es ha’ohr. 

Fifth, Chazal teach us that the word we say on Shabbos, “vayinofash - and Hashem “rested,” also 
means that Hashem gave the world a nefesh. The letters of the waord Moshe spelled out have a total 
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value of 446, the value of vayinofash. Moshe taught us - in his name and in his life - that the world 
has soul. He was total razton, which is b’gematria Moshe with the kollel. 

Now we can ask: What is our mission on earth? 

Tehillim 49 is the kappitel related to Parshas Masei, and it teaches us how to focus our travels in this 
physical world in order to fulfill our spiritual mission. I never knew that there was such a compendium 
of related kappitlach and parshiyos until I found it in the back of the Schottenstein 
Interlinear Tehillim during one of my travels to kevorim several years ago. 

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l elucidates the meaning of posuk 6, “Lamah ira bimei ra avon 
akeivay yesubeini - Why should I fear in days of evil, when the evil that I walked upon will surround 
me.” Rav Hirsch explains that, in comparison to the site of the barren waterless deserts which require 
caravans to strictly measure days, food and water, the Rambam points out how much more so should 
the realization that millions of people travelled for 40 years prove the involvement of Hashem in 
Jewish history. 

Then, Rav Hirsch presents Rashi’s opening comment from Rav Moshe Hadarshan in Parshas 
Masei that the 42 masa’os can be broken down as follows: 14 between Ramseis and Risma before 
the spies were sent, and 8 between Har Hahor and the wastes of Moav after Aharon Hakohein passed 
away in the fortieth year. This leaves 38 years of wandering in the midbar in 20 moves, showing 
Hashem’s gentle love, avoiding continuous and endless wandering about. 

I am reminded every year about Hashem’s kindness to all of us from this week’s parsha. 

I wrote the following last year about what happened to me several years ago during this 
week’s parsha, which related exactly to this Rashi and his yahrtzeit, 29 Tammuz, which is the 
day that this article is published. The chessed that he writes about at the beginning of Parshas 
Masei for the 42 trips is really a “moshol” for all of our travels. 

“I was in a cab, reading Chumash and Rashi, and I kept seeing the words, ‘Vayisu vayachanu - They 
left and they camped,’ forty-two times. A little voice - the little voice - told me to calculate the value 
of these two words and the difference. Vayisu has a value of 152. Vayachanu adds up to 80. The 
difference is 72 - the value of the word chessed! 

“Every step along the way, along every trip we take, as the first Rashi in Parshas Masei states, is 
filled with chessed. 

“Whether we are looking for something or not, between whenever we leave and when we encamp, 
all day, all week, all month, all year, or all decade long, all life long, there is Hashem’s chessed.” 

With the Siyum Hashas so close by, we are actually at the point - whether or not we study the daf or 
whether just try to live by the Shulchan Aruch - where we can concentrate and dedicate and start 
over with a new goal. 

The Ramchal says that Hashem only created this world due to His chessed. 

The gematria of Talmud (480) is ahavas (408) chessed (72). 

I receive a wonderful daily email from elisol72@vzw.blackberry.net that gives a new insight 
into chessed. I highly recommend it. 

Our job, besides learning, is to seek to love chessed, love Hashem’s chessed, share His chessed, and 
follow in His ways by thinking about and striving towards chessed with great zerizus. May we be so 
blessed to be able to do so, and begin the next cycle with Maseches Brachos, seeing the blessings of 
life through Hashem’s desire to give and do chessed. 
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Matos
ךימעלאףסאתרחאםינידמהתאמלארשיינבתמקנםוקנ

Take vengeance for Bnei Yisrael against the Midyanim; afterward 
you will be gathered unto your people. (31: 2)

Hashem informed Moshe Rabbeinu that he would leave 
this world once Klal Yisrael destroyed Midyan. Then Klal Yisrael
would be avenged. Once Klal Yisrael exacted vengeance, Moshe’s 
“work” (so to speak) would be complete. Although Moshe was 
acutely aware that once he completed this mitzvah he would die, he 
executed the vengeance with amazing alacrity. A mitzvah is a 
mitzvah, even if it meant that it would hasten his own demise.

The Torah writes that the Jewish People waged war with 
Midyan, and they succeeded in killing all males. Among them was 
Bilaam ben Be’or, the pagan prophet who was hired by Balak, king of 
Moav, to curse the Jews. Since vengeance against Midyan was the 
criterion for Moshe’s passing from this world, and Bilaam was part 
of that vengeance, it makes sense that Moshe’s death was 
dependent upon Bilaam’s death. It was almost as if Moshe could not 
die as long as Bilaam remained alive. Why is this?

Horav Yaakov Yitzchak HaLevi Ruderman, zl, explains this 
based on Chazal’s commentary to the pasuk in Devarim 34:10, V’lo 
kam Navi od b’Yisrael k’Moshe; “Never again has there arisen in 
Yisrael a prophet like Moshe.” Chazal (Sifri) note the Torah’s 
emphasis on Yisrael, which they say implies that another prophet 
would never arise in Yisrael that would achieve Moshe’s stature. In 
the gentile nations, however, such a prophet could possibly exist 
(albeit, on a contrasting, spiritual level of defilement). This was 
Bilaam who, after strenuous preparation under certain 
circumstances and criteria, could communicate with G-d. In other 
words, on some plane, Bilaam was the pagan analogue to Moshe. 
Taking this further, the Rosh Yeshivah quotes Koheles 7:14, Gam es 
zeh l’umas zeh asah Elokim; “G-d has made the one as well as the 
other.” Chazal (Chagigah 15a) say, “Everything that Hashem created, 
He created a counterpart (l’umas zeh). He created the righteous; He 
created the wicked; He created Gan Eden; He created Gehinnom.” 
We infer from Chazal that the world has to function in a balanced 
way: for every good creation, a like creation must exist in opposition. 
Thus, the Rosh Yeshivah explains, the relationship between Moshe 
and Bilaam was zeh l’umas zeh. Bilaam was Moshe’s counterpart, 
the balance of evil to good. What Moshe achieved in purity and 
sanctity, Bilaam counter-achieved in spiritual defilement and 
impurity.

As such, we understand why it was necessary for Moshe’s 
life to end once Bilaam was no longer alive to balance his kedushah. 
As long as Bilaam lived, Moshe lived. Once Bilaam died, Moshe could 
return to his Source. With this in mind, we might understand why 
Moshe rushed to execute the mitzvah of vengeance. He understood 
that as long as Bilaam lived, a high level of defilement would 
pervade the world. He was willing to give up his life in order to rid 
this world of Bilaam’s spiritual contaminant.  

הוצמינדארשאכושעיךידבע...השמלאןבוארינבודגינברמאיו
רבדינדארשאכהמחלמל'דינפלאבצץולחלכורבעיךידבע...

Bnei Gad and Bnei Reuven said to Moshe… Your servants shall do as 
my lord commands… And your servants shall cross over, every armed 
person of the legion, before Hashem, to do battle, as my lord speaks. 

(32:25,27)

Moshe Rabbeinu exhorted Bnei Gad and Bnei Reuven to 
assume their share of the battle of conquering Eretz Yisrael, 
concluding, “V’nichb’shah ha’aretz lifnei Hashem, v’achar tashuvu, 
“And the Land; shall be conquered before Hashem, and then you 
shall return” (ibid 32:22).  Chazal (Midrash) comment that Moshe’s 
statement, V’achar tashuvu, “And then you shall return,” was 
fulfilled b’m’lo muvan ha’milah, to the word. Every member of Bnei
Gad and Bnei Reuven returned home from the war and apportioning 
of the Land, a total of fourteen years.  Not a single one died, not 
even of natural causes! Tzaddik gozeir v’Hakadosh Boruch Hu
mekayeim; the tzaddik, righteous person, issues a decree, and 
Hashem fulfils his request.

The Maharil Diskin, zl, explains that this is why the Torah 
first quotes Bnei Gad and Bnei Reuven as saying, “Your servants shall 
do as my lord commands… The anshei tzavah, men of the legion, the 
soldiers who fought the war, were between the ages of twenty and 
sixty years old.  The second group, the chalutzei tzavah, armed men 
of the legion, was comprised of those who were past the age of the 
draft, sixty years old, who really did not have to go, but went 
anyway, due to a sense of achrayus, responsibility, for Klal Yisrael; 
they responded, kaasher adoni doveir, “As my lord speaks.” Hashem 
had issued no command for them to go.  When they heard, however, 
Moshe’s assurance that all would return, granting them fourteen 
years of life, they were going. Moshe’s word meant something to 
them.

The word/promise/assurance of a tzaddik is like money in 
the bank. A young man was studying diligently in yeshivah and had 
reached marriageable age. He had decided that the time was ripe to 
look for his life’s companion. He met a young woman who hailed 
from a fine family.  She was replete with middos tovos, refined 
character traits, G-d-fearing and kind-hearted. Two weeks following 
their engagement, the kallah began to have headaches-
accompanied by body tremors. The chassan’s mother began to 
worry. Two weeks later, the kallah told her chassan the bleak news: 
she had developed a grave illness that would require treatment. 
With the help of the Almighty, she was hopeful for a recovery. She 
told him that she understood that he may want to break the 
shidduch, engagement, and move on with his life. He looked at her 
incredulously, “What are you saying? Absolutely not. We are in this 
together!” The young woman was a bit more perspicacious. She 
said, “Let us wait and see how your parents feel. Talk it over with 
them, and then you can make your decision.”
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The young chassan came home and spoke with his parents. 
They sympathised with the young woman and her family, but they 
“agreed” that the shidduch should be severed. When the chassan
argued, his mother countered, “Do you not think it strange that she 
became sick right after the engagement?” She was intimating that 
the illness had not just appeared now, that the girl had not been well 
prior to their engagement. The chassan was not budging. He would 
not forsake his kallah at such a difficult time. The parents felt that, 
after a few days, he would come to his senses.

The chassan returned to his yeshivah and studied diligently. 
A week passed, and he called his kallah to inquire about her health. 
Her mother answered with a question, “Why are you calling? The 
shadchan, matchmaker, has informed us that the shidduch is off.” 
The young man was floored, “No one can break this shidduch except 
me, and I will marry your daughter!” The young man went home and 
asked his parents to allow him to make his own decisions. They 
countered, “Let us ask daas Torah. We want to ask Chacham 
Ovadiyah Yosef, zl, and we will abide by his word.” Their son agreed, 
on the condition that they acknowledge up front that he was going 
only because one does not reject a gadol, Torah giant, of Chacham
Ovadyah’s stature. As far as he personally was concerned, his mind 
was made up: he was marrying his present kallah.

The meeting with Chacham Ovadyah took place the next 
day. The Chacham first inquired about the young man’s learning, his 
diligence and erudition. He remarked that his father was a 
distinguished Torah scholar. The Chacham then asked the young man 
if he agreed with his parents, who contended that the girl had been 
aware of this grave illness prior to the engagement, which would 
invalidate the engagement. The chassan replied that while he could 
not prove it, in his heart he felt that this was not a ruse. The young 
lady was a wonderful, sweet, kind, righteous, G-d-fearing woman, 
everything that he sought in a wife: “I feel that He Who sits upon 
High is testing my resolve and commitment. This is the young 
woman with whom I want to spend the rest of my life!” The young 
man broke down in bitter weeping. The Chacham embraced him 
and, himself weeping, declared, “You will marry her. Hashem will 
bless her with a complete recovery, and the two of you will establish 
a beautiful bayis, home, for generations to come! As you are 
stalwartly committed to her, so shall she be to you throughout your 
life.”

The chassan walked out of the room and signalled his 
parents to enter. The Chacham said, “At first, I portrayed myself as 
being antagonistic to the marriage. I wanted to see if he was truly 
committed. He is – and he will be blessed.” When a gadol utters his 
blessing, it is an appeal to Hashem from an individual whose 
relationship with the Almighty is an inextricable bond. Chacham
Ovadyah Yosef was a gadol whose life was Torah, the lifeblood of our 
people.

The wedding took place as soon as the kallah’s treatments 
had successfully been completed. The Chacham’s blessings were 
realised: a healthy mother and father raised eight healthy children. 
After studying for a number of years in kollel, the father became a 
rosh yeshivah, reaching out to hundreds of students. Most of their 
children were married off, and the next generation was already a 
part of their lives. Everything seemed perfect until the faithful 
chassan became ill with a dread disease that causes the death of the 
neurons controlling muscles. It began as weakness and progressed 
to complete paralysis of everything but his fingers and head. 
Thirteen years have passed, and his wife has never left his side. Her 
devotion is beyond belief and indescribable with mere words. 
Chacham Ovadyah came to every milestone and, amid tears, 
rendered his blessing to the wife to have the strength and courage 
to continue her extraordinary work. As her chassan stood by her 
years earlier, she continues to stand by him. Chacham Yosef’s 
blessing continues to realise fruit.

Masei
'דיפלעםהיעסמלםהיאצומתאהשמבתכיו...לארשיינביעסמהלא

These are the journeys of Bnei Yisrael… Moshe wrote their goings 
forth according to their journeys at the bidding of Hashem. (33:1,2)

The journeys of Klal Yisrael from the time they left Egypt 
until their arrival in the Holy Land are significant, since the Torah 
underscores them. The Torah only contains events that have 
importance for posterity. Moshe recorded these journeys by the 
word of Hashem, because (according to Rambam), in this way, the 
nation would remember the miraculous events which occurred in
the wilderness for all time. Veritably, some of these miracles were 
clearly evident, such as the Clouds of Glory and the manna. As we all 
know only too well, however, memory fades, and doubters and 
sceptics are likely to arise and claim that: A. It never happened; B. 
Even if it did occur, we travelled near inhabited areas where there 
was water; manna was a natural phenomenon. To remove such 
ideas, Hashem set the record straight by detailing the entire itinerary 
of barren and desolate plains, so that the nation will know that they 
survived by miracle. Furthermore, the Rambam adds that the nation 
was to be aware and acknowledge that every step of the journey 
was guided by the will of Hashem. Nothing was random; nothing 
was by chance. Everything happened by Heavenly design.

I think that we can further encapsulate the lessons 
expressed by this detailed itinerary.  “Life is a trip” is a popular 
cliché: The Torah here defines Klal Yisrael’s sojourn through the 
wilderness as a journey. Is there a difference? I recently came across 
an article that distinguishes between “trip” and “journey,” 
suggesting the two words are more than mere synonyms. While 
both describe traveling from one place to another, “trips” are much 
shorter in duration. As Jews, we must remember that life from 
cradle to grave is one long journey.  To reduce life’s occurrence to a 
series of trips is exactly what the Torah here is telling us not to do.

While it is true that life has its “moments” – periods of 
stress, challenge, confrontation, anxiety, intervals of joy, nachas, 
success, celebrations – but these are not isolated “stops” which 
break our long journey into trips. Each and every one of these “trips” 
is connected to its predecessor and leads up to what follows. 
Hashem has a plan for us and, at the end of the journey, if we would 
be able to look back and connect all of the trips, we would see 
clearly how they are all part of one long journey.

Perhaps the most critical life lesson that we should derive 
from here is that everything that has taken place during our journey 
is al pi Hashem, by the instruction, will and guidance of Hashem. 
Hameichin mitzadei gaver; “He guides the footsteps of man” is a 
verity every Jew should acknowledge every step of the way, even 
when it seems nonsensical and irrational.  Hashem has a reason, a 
Heavenly reason, known only to Him.  

Mutty made the trip every day: once in the morning; and 
the return trip in the evening.  Brooklyn to Manhattan was 
accessible through a few routes: The Brooklyn Bridge was his choice.  
Tonight, it happened to be pouring. He was extra careful. The last 
thing he wanted was to have a mishap on the bridge with thousands 
of cars moving back and forth, each occupant having one concern on 
his/her mind: reaching his/her destination as soon as safely possible.  
Tonight had been a rough trip. The traffic was moving very slowly 
due to the inclement weather. It had been a long, hard day at the 
office. Mutty was tired, hungry and on edge. Bad weather had that 
effect on him. Suddenly, he saw the slowed traffic becoming slower 
as each car began to move from the left lane to the right. As slow as 
it had been before, it very quickly came to a standstill. Finally, he 
was able to see the reason for the delay. A car was stuck in the left 
lane; Henry, the driver, was standing outside his car, probably 
waiting for help from the police, a tow truck, or a kind driver who
could help him get his car started.
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In New York, rush hour on a bridge was a bad place to be 
stuck before the cell phone era.  When one was stuck, he prayed. 
Henry was now the driver of the car that was stuck. This had never 
happened to him before. Actually, it was not even his car. He owned 
a large construction firm, and, since his luxury sedan was being 
serviced, he took one of the cars in the pool without bothering to 
check if it were up to par. Apparently, it was not. What surprised him 
was the multitude of drivers who passed him, refusing to even look 
his way, almost as if they blamed him for causing them to be 
delayed. Finally, after thirty minutes of waiting not so patiently, a 
kind fellow, from the looks of him an Orthodox Jew, stopped and 
pulled behind his car and asked, “What seems to be the problem?”

It was Mutty, who could not fathom why not one of the 
hundreds, perhaps thousands, before him did not stop to offer 
assistance to a fellow driver. Mutty offered to help, did some 
checking and discovered that the problem was elementary: the car 
had run out of gas. Henry had taken a company car without checking 
to see if it had been filled with petrol. A resourceful person, Mutty 
syphoned some petrol from his tank and poured it into Henry’s car, 
and all was well. Henry could not stop expressing his gratitude. He 
asked Mutty what he did for a living.  Mutty told him that he sold 
commercial carpets to businesses. Henry gave Motty his card and 
asked him to call him the next day.

The next day came and went. Mutty was busy at home and 
at his business. He was doing his best to build up his business. A 
week passed before Mutty called Henry’s office. The secretary 
answered in the usual “friendly” monotone she reserved for callers 
she did not know.  Obviously, Henry’s business did not rely on a 
cheerful secretary. When Mutty gave his name and said that he was 
following Henry’s request, her attitude immediately shifted gears 
and went into, “Yes, yes, Henry said to put your call through 
immediately.” After some talk and effusive gratitude on Henry’s 
part, Henry came to the point, “Mutty, I cannot thank you enough. It 
is not how much you did, but the care and sensitivity you exhibited 
by stopping. You mentioned that you sell commercial carpeting. I am 
in construction here in Manhattan. My company is presently 
completing a forty-five story office building. I instructed my manager 
to use your company to carpet all the offices in the building. Thank 
you very much!”

Mutty had been upset about the delay on the Brooklyn 
bridge. Hashem was re-arranging his “trip,” on which he appeared to 
be encountering turbulence at first, but which ended up quite 
rewarding. It is all a part of the journey.

Rav Azaryah was the son of Holocaust survivors. He lived in 
Eretz Yisrael where he had a small yeshivah for students who 
required a little extra help, love, care and understanding. He was 
quite good at what he did. When he began having pains in his back 
his doctors discovered that he had an illness for which the only cure 
was surgery. The surgeon who had perfected the method was the 
most proficient at performing the procedure. He lived and worked in 
Berlin, Germany. The last place to which Rav Azaryah wanted to 
travel was Germany. The horror stories that his parents had shared 
with him had taken care of that. Nonetheless, after consulting with a 
number of talmidei chachamim, Torah scholars, he accepted their 
advice and blessings for a refuah sheleimah, speedy recovery, and he 
purchased tickets to Berlin. He did, however, make one critical 
decision: When he travelled throughout the diaspora, he made a 
point of not calling attention to his Orthodox Jewish religious 
observance. (A beard does not call attention anymore.) On this trip, 
particularly because it was to Germany, he would proudly display his 
tzitzis, his payos would be evident down the sides of his face, and he 
would wear his Shabbos frock and hat.

One day, as he stood in the supermarket selecting fruits 
and vegetables, a distinguished looking gentleman, who was 
obviously a priest (he was dressed in the entire garb), approached 

and asked him, “Are you a Rabbi?” “Yes, I am. How can I help you?” 
Rav Azaryah replied. “As you can tell, I am a priest. I am in charge of 
the morgue. According to the city rules, if a body has not been 
claimed within 72 hours, the corpse is to be cremated. We have a 
Jewish man whom I was about to have cremated, since we are not 
aware of any next of kin. When I saw you, however, I felt that you 
were Heaven-sent to ensure that this man receive a proper Jewish 
burial,” the priest explained.

Rav Azaryah was confused. On the one hand, he was in a 
strange country where he didn’t even know the language (as it was, 
he was conversing in pseudo English/Yiddish), let alone the culture 
and the community. On the other hand, how could he ignore the 
mitzvah of bringing a Jew to kever Yisrael, Jewish burial? This was a 
meis mitzvah, a Jewish corpse who had no one to attend to his 
burial. First, he had to confirm that the deceased had, indeed, been 
Jewish. Merely having had a bris was not necessarily sufficient proof. 
He phoned the nursing home where the deceased had resided and 
asked to speak to the social worker who was in charge of the man’s 
case. During the course of the conversation, the woman who was 
(supposed to be) devoted to the patient, intimated disparagingly 
that the deceased had been a Jew. When Rav Azaryah asked her 
how she knew this, the woman said that he had one of those Jewish 
boxes on his doorpost (mezuzah). This was all Rav Azaryah required 
to ascertain the man’s Jewish genealogy. He now knew why he had 
been destined to have his surgery in Germany. In this way, he was 
able to bring a fellow Jew to kever Yisrael.

Va’ani Tefillah

תעלכבשךיתואלפנלעוונמעםוילכבשךסנלעו
V’al nisecha she’b’chol yom imanu v’al niflosecha she’b’chol eis.
For Your miracles that are with us every day, and for Your wonders 

and favors in every season.

Miracles are those remarkable events which are clearly 

Heavenly-fabricated. Wonders are those events which are regarded 

as natural, such as breathing, rain, vegetation growth and life all 

around which, until it is suddenly halted, we take for granted. These 

are natural phenomena, because we call consideration to them. 

Nothing is natural about breathing. Al kol neshimah u’neshimah 

tehallel Kah, “For each and every breath that we take, we should 

praise Hashem.” Breathing is a gift, a miraculous gift, which we all 

too often take for granted. We thank Hashem for both the miracles 

and the wonders, but we know and acknowledge that they are both 

one and the same. They are just relative terms used to distinguish 

between two forms of supernatural events: the ones which we 

acknowledge as miracles; and the ones which we unfortunately take 

for granted as being “natural.” We, nonetheless, concede that they 

are no less miraculous.

To sponsor a mazaltov, simcha or yartziet, email: peninim@dvar.info
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WWoorrddss  aanndd  WWiinnee  
וידבר משה אל ראשי  ““  22::3300

המטות לבני ישראל לאמר 
  ””זה הדבר אשר צוה ד'
“And Moshe spoke to 

the heads of the tribes of the B’nei 
Yisroel, saying: This is the thing that 
Hashem has commanded.”  The Torah 
proceeds to discuss the topic of vows and 
oaths, and about their potential for being 
annulled.  Why was this specifically 
taught through the “heads of the tribes?”   
 Chagigah 10a – “  היתר נדרים פורחין
 The laws regarding the release“ – ”באויר
from vows hover in the air” – in that they 
have no real support from the Torah.  
Rashi says that the main support for the 
rules of Heter Nedarim is from oral 
tradition handed down to the 
Chachomim.  The Torah does not 
explicitly tell us the ways for one to be 
released from vows, so that all vows and 
oaths should be taken seriously. One 
should not think it is easy to be released 
from it.  The power to release people from 
their vows was only given to the heads of 
Klal Yisroel, for they know the rules and 
understand when one can and should be 
released from vows and when not.  
However, the general public do not have 
the power to annul and release vows.  
 The power to – ”וידבר משה אל ראשי המטות“
release people from vows was given to, 
 the Gedolim of Klal – ”ראשי המטות“
Yisroel.  However, to Klal Yisroel, only, 
 – ”לא יחל דברו“ the Mitzvah of – ”זה הדבר“
of not profaning their words, was given to 
them, and not the power to make the 
words of the vows be released into the air.  
However, there are many of us who sin in 
our generation, and release themselves 
from their own vows.  They really have no 
legitimate reason to have it released, but 
they do so nonetheless.  They go to one 
Bais Din, and if they do not receive a 
release there, they go to different ones 
until they receive a release.  The Posuk 
says, “לאמר” – which means that this was 
explicitly said for future generations.  
There are times that the Torah says, 
 – ”לאמר“ ,and times it says ”לדורותיכם“
which also means for generations. Why 
does the Torah need to say it sometimes, 
when we know that everything in the 
Torah is for all generations?  Here we can 
understand why the Torah says it based 

on what we just said.  Nedarim 73b – The 
reason that a husband can annul his 
wife’s vows, is because every woman only 
makes a vow having in mind that she is 
doing so with the consent of her husband.  
Therefore, if the husband does not want 
the vow to have been taken, it is 
annulled.  The same is true as to why the 
Chachomim can annul and release people 
from vows – that people are only taking 
those vows with the understanding that 
they are doing so with the consent of the 
Chachomim.  Therefore, the Chachomim 
have the power to annul and release 
those vows. However, now that 
unfortunately everyone does as his own 
heart desires, one may have thought that 
the Chachomim cannot release vows. 
Therefore, the Torah says, “לאמר” – that 
it applies in all generations that the 
Chachomim can release vows. (טיב לבב)  
 If one will be careful not to say 
anything from his mouth that is 
prohibited, and will not speak idle 
chatter, and will make his mouth holy, 
then, everything that he requests from 
Hakodosh Boruch Hu – He will hear his 
Tefilos.  “לא יחל דברו” – One should not 
make his words, חולין, words of idle 
chatter and prohibited words, then, “  ככל
 all of the words that – ”היוצא מפיו יעשה
come out of his mouth Hakodosh Boruch 
Hu will fulfill them.  Not only words of 
Tefilah, but any words he says will be 
fulfilled as we see by in the Gemara with 
Rebbe Chanina Ben Dosa.  Rebbe Chaim 
Vital says in the name of   הרב מהר"ר שמעון
 You shall not make – ”לא יחל דברו“ – טירנו
your words חולין, because, “ ככל היוצא מפיו
 for all of your words have an effect – ”יעשה
in the worlds above.  If one speaks words 
of Torah and words of Kedusha, it 
awakens Ruchniyos and Kedusha above.  
If Chas V’sholom one speaks Loshon 
Hara or other prohibited dialogue, he is 
awakening the Sitra Achara, Chas 
V’sholom. Every word, whether good or 
bad, makes an impression in the upper 
worlds, creating either defending angels 
or prosecutors.   How does one saying 
words down here in this world have an 
effect on the worlds above?  Perhaps we 
can explain these words of ר' שמעון טירנו 
based on something fascinating that I 
heard. In truth, it should come as no 

surprise that our speech down here 
creates a strong impression Above. For 
we see that wine, which is sealed in 
caskets in the wine cellar, moves when 
grapes are crushed for the new wine, 
even though the winepress is far away.  
This is a great wonder, but we see from 
here that there is a concept of things very 
far away having an effect on something 
not seen at all.  We may not be able to see 
it, but our words have a profound effect. 
The Roshei Taivos of the words, “ לא יחל
 with the Kolel is equal to ”דברו ככל היוצא
70, which is the same Gematria as יין, 
wine.  This alludes to the fact that from 
wine we can have an inkling of 
understanding that things far away can 
have an effect on each other, and one 
must know how great of an effect his 
words have. The Sof Taivos of the words, 
 This is a  ”.אלול“ ,spell ”לא יחל דברו ככל“
Remez that one must do Teshuva in Elul 
as Chazal tell us. The Sof Taivos of the 
words, “היוצא מפיו יעשה” are “או"ה”, for in 
the Zechus of Shemiras Haloshon, 
Moshiach will come and His Name and 
His throne will be complete.  (Chazal tell 
us that until Moshiach comes, the letter 
 of the ה' and ו' and the letters ,כסא of א'
Shem Havayah are missing. When 
Moshiach comes those letters, “או"ה” will 
return and then Hashem’s Name will be 
complete and His throne will be 
complete).  (חומת אנך) 
 The Koach of our speech is great.  
It has great effects on the worlds down 
here, as well as the world Above.  We 
must be careful with our words and make 
sure to fulfill them.  It is permissible for 
one to make vows in order to create 
fences around the Torah, to ensure that 
he heeds all that the Torah commands us.  
It is only the heads of Klal Yisroel who 
understand when a vow should be 
annulled and, therefore, this Parshah 
was given through them.  The one going 
to have his vow annulled must be 
subservient to the one who will annul his 
vows.  If one respects the Chachomim, 
then he certainly only made the vow with 
them in mind, and if they don’t want it, 
they have the power to annul it.  May we 
be Zoche to be careful with our words, 
and bring about great good through our 
words in this world and the words Above.   
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PARSHAS MATOS & MASEI 
THE THREE WEEKS AND THE CORONIS PLANT 

 
In Meseches Shabbos 128 the gemarah describes why certain legumes are muktzah on Shabbos since they are used for 
firewood. However if he takes them in his house with the intention to use for animal food one may partake from them on 
Shabbos. One of them is called תינרוק  Coronis. Another name for this legume is ישח . By now, the mere mention of a plant 
named Coronis raises eye brows, and rings an alarming bell of fear and utter frustration in every head and heart. Who can 
say that he or she is not affected by this virus? The relevance of this in the Daf Yomi, to our present situation of the Corona 
Virus is that Hashem is hinting to His children an underlying message of great significance which we therefore ought to 
explore.  
 
The present pandemic is named Covid 19 which many have interpreted to allude to the 19 berachos of Shemoneh Esrai. 
Could it be that we are not giving sufficient kovid to our davening?  Everyone today has so much pressure and 
overwhelming demands in life that our tefillos suffer from it. This is hinted in the letters ישח  which spells שיח  which means 
to hurry and it also spells הלפת אלא החיש ןיא which means to daven  חיש . This tells us that one of the challenges of tefillah 
is to fight against the שיח  the natural urge to mumble jumble the words without intent and kavanah. The pervading 
climate of the culture in which we live has trained us to think that we control all the aspects of our lives. Tefillah is a daily 
reminder that we are actually pleading before Hashem to help sustain us and our families with health, parnassah, 
successful chinuch, and the geulah for He alone is the sole provider of all these needs plus millions more.  
 
If tefillah was taken more seriously by which we really feel our total dependence on Hashem, maybe it would have been 
unnecessary to bring upon us the Covid 19. Hashem has put us in a very tight squeeze to force us to decide whether to 
think or sink ch"v. He took away our davening with the minyan so we can wake up and realize that we miss it and thereby 
gain a new appreciation of its meaning and purpose.  I have spoken to many people who say "Since the virus I have 
discovered a new connection to tefillah. I take my time, there is no rush, and suddenly I started to see and come in contact 
with words that I didn't recognize at all before the present crisis. 
 
Once a man was asked what did you gain from davening to Hashem regularly? The man replied, Nothing… but let me tell 
you what I lost: Anger, Ego, Greed, Depression, Insecurity, Jealousy, and Fear of Death. Sometimes the answer to our 
tefillos is not gaining but losing: which ultimately is the gain. The gematria of הדבא  (loss) including the word is 13. This 
number corresponds to the 13 requests that we daven for in the middle of the Shemoneh Esrai. Even if we are not 
answered, the tefilla has achieved its goal because you became more spiritual and dedicated to Hashem's service. You 
also gained the major realization that without depending on Hashem, You are totally lost! 
 
The plant Koranis has two functions. One is that it serves as fuel for fire and secondly it is utilized for animal feed. One 
aspect is positive and the other is negative. Fuel for fire represents the heat of the yetzer harah and the pleasure instincts 
that the body craves to fulfill. Animal feed represents a second aspect of this plant and that is when the animal eats it he 
comes to the recognition of the master who supplies it with sustenance. As the Navi Yeshaya chastises Am Yisrael (1,3) in 
the Haftorah read before Tisha B'av, ןנובתה אל ימעו עדי אל לארשיו וילעב סובא רומחו והנוק רוש עדי  Even an ox knows its owner  
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and the donkey recognizes the trough of its master, yet My nation Yisrael does not know and does not investigate from 
where they derive their sustenance. Hashem wants us to be at minimum like the ox and donkey which recognize their 
masters. Our forgetfulness of this principle has brought upon ourselves the misfortune of Coronis which hopefully made 
us realize that we are totally helpless on our own. Its purpose is for us to understand that we are more connected to the 
physical world to fuel our fire of lusts rather than to learn from it the recognition of Hashem's benevolence to us. This is 
hinted in the acronym of רומח רוש עדי  which spell ישח  another name for the תינרק  plant.  
 
The background in which this plant is discussed concerns the laws of Shabbos whether this plant possesses the status of 
muktzah. Interestingly, the plant תינרק  is gematriah תבש םויב . This therefore also sends us a message about Shabbos. The 
Shabbos is a day of Neshama as the Zohar writes not a day whose focus is on physical pursuits of the week. The Torah 
prohibits lighting a fire on Shabbos תבשה םויב םכיתובשומ לכב שא ורעבת אל . It is not a day to fuel the fire of the body but 
rather to bring out the fire of the neshama. Shabbos is gifted to Am Yisrael as a window of opportunity to increase our 
intimacy with Hashem. If we allow the fire fuel aspect to reign during our Shabbos, then we will have the attitude of שיח  
can’t wait till it's over. However, if we understand the purpose of Shabbos which is to help us reframe our perspective of 
life which is prone to become distorted during the work week, then we will focus on the stark recognition of the רוש  and 

רומח  which know very well from whom their sustenance comes from.  
 
This entire concept is hinted in the gematriah of רומח רוש  which equals תבש םויב . I surmise that if our Shabboses were 
also observed in the fashion that is expected from us there would also be no necessity to send us תינרק  which is the same 
gematriah.    
 
The passuk says הנשיחא התעב  (Yeshaya 60,22).  This statement appears as a paradox. On one hand התעב  means on time 
and schedule yet   הנשיחא  conveys quickly which means earlier in time. Our Chazal (Rashi ibid) interpret this passage to 
teach us that there are two times designated for the final geulah. One is התעב  a predestined time in which Moshiach must 
come. Then there also exists the possibility of Moshiach's arrival to be earlier than the designated time if we merit his 
coming. 
 
In the word חישמ  we find our hope and tefilla that his arrival should be earlier than scheduled and that we Klal Yisrael 
should merit to this through our teshuvah and virtuousness. This is hinted in the last three letters of חישמ  which is  , שיח
which translates as quickly as found in the word הנשיחא . That Moshiach should come מ- from שיח  with an early arrival. מ-

חיש  from our חיש  proper tefillos. 
 
Hashem as well desires to bring the geulah with the earlier time of שיח . It is within our hands to make it happen. If we 
improve our tefillah and our Shabbos then this will improve our chances to bring the redemption now. Instead of focusing 
on the ever increasing frustrating hurdles and challenges with serious and dangerous inconveniences and consequences, 
let us focus on our Master of the universe, who brought this world wide paralysis upon us, and ask Him what He wants 
from us and then start fulfilling  His wishes in a hurry. 
 

Gut Shabbos 
Rav Brazil 
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כל הזכיות שמורות

Oy, If Only I Knew He Needed To Make L’Chaim Too!
The Gemara in Kesubos1 says: ַמְתִלין 

ַלִים ירּושָׁ בִּ  In Yerushalayim - ַמְתָלא 
they had a saying: ָחֵסר ָממוֹן   - ֶמַלח 
“Sadly, money doesn’t have ‘salt’ to 
preserve it.” ְוָאְמִרי ָלּה - And some say, 
 that saying goes: “Chessed is - ֶחֶסד
the ‘salt’ that preserves the money.”

The holy Me'or Einayim writes that 
whoever has a “mind's eye” can see 
vividly that if someone doesn't want 
to give tzedakah, then his money 
is 'masriach mamesh' - It's stinky 
money. it's only through the sharing 
of money that his wealth gets 
preserved and stays fresh and usable, 
just like the salt that preserves meat 
from going bad.

And the story goes that the Meor 
Einayim was a great pauper, and 
one day somebody came to him 
and cried, "Rebbe, I don't have any 
money to marry off my daughter!" 
So, of course, he gives everything 
away. Later, as all good stories go, 
the Meor Einayim's rebbetzin is 

passing the local bar and who do 
you think she sees? It's no more 
and no less - that this same guy who 
was crying crocodile tears - is sitting 
in the kretchma, and he’s using the 
 money ”איך מאך חתונה מיין טאכטער“
to buy himself some whiskey. She 
runs home and can't take it, "we 
don't even have bread at home, and 
he's using the money for whiskey!"

And how do you think the Rebbe 
responded, did he go run and make 
a vaad ha’ishur with a mug shot on 
it for every meshulach? No. He said 
"Oy, Oy, if I would have known that 
he needed mashka I would have 
given him money for that too." 
That's the way Tzaddikim viewed 
the privilege of being able to give 
tzedakah…

TABLE  TOPICS

• What do you think about the system 
of vetting out meshulachim and giving 
them a license to go collecting? What are 
the pros, what are the cons?

1 כתובות סו ב

The Story Of All Your Life’s 
Travel And Struggles

ה' י  פִּ ַעל  ְלַמְסֵעיֶהם  מוָֹצֵאיֶהם  ֶאת  ה  מֹשֶׁ ב  ְכתֹּ  ַויִּ
ְלמוָֹצֵאיֶהם ַמְסֵעיֶהם  ה   Moshe recorded - ְוֵאלֶּ
their stops along the way at G-d's command. 
These were their stops along the way: 
(Bamidbar 33:2)

Said the holy Ruzhiner: You know what he 
wrote? He wrote your struggles and your 
wanderings. Yes, yours. He wrote for all time, 
that whenever a Yid is going to struggle, and 
everytime a Yid is not going to know where 
he is, he won’t find his place, he’ll be here 
and there, and 100% sure that he got himself 
hopelessly lost to nowhere... Know that 
Moshe Rabbeinu wrote it down already.

Hashem knows your struggle, and although 
to you it seems that you went off the the GPS 
and there is no service to get you back on 
track, know that your entire מסעות situation 
was pre-scripted already and there's a plan 
to it..

I’m On My Way To Canaan Land

As you focus on a map of the 
journey that the Yidden took, you 
see that there are all these dots along 
the way. And when you look into the 
ערוך  you see a halacha2 that ,שלחן 
when you read the parsha of the 
 you have to read it in one מ"ב מסעות
continuous flow, you can’t stop in the 
middle. Why? Says the אברהם  ,מגן 
because it corresponds to the forty-
two letters of the divine name, and 
you can't break up Hashem's name!

Here is the secret: Whenever you 
have certain destinations, certain 
struggles, or you find yourself stuck 
in a certain position and you get 
aggravated and upset; if you would 
be able to go to the top and look 
down at your life map, suddenly 
you would have an “Aha” moment: 
“Wow, look at all these dots... Here I 

went through this struggle, and there 
was a place of joy, this was a place of 
sadness, that a place of aggravation. 
But in the big picture, these were all 
dots that took me to Canaan Land, 
down from מצרים all the way up to 
”!ארץ ישראל

That’s the only way you can get to 
 Your life is a compilation .ארץ ישראל
of singular dots that gets you to 
the big picture. When we read the 
Torah, that’s a time to reflect and 
ask Hashem: Please Hashem, let me 
go to the top of the mountain - ֲעֵלה 
ה ְסגָּ ַהפִּ  let me look down, and ,רֹאׁש 
let me see the world from a different 
perspective. Let me see my life as a 
part of your divine plan, where I can 
connect all the dots in my life to be 
able to see how they make up your 
big divine name…

2 מגן אברהם )או"ח תכח ח(: "מ"ב מסעות שבפרשת ואלה מסעי אין להפסיק בהם שהוא נגד שם מ"ב"
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The Destination “Is” The Journey

There's a very powerful idea. Most 
people are used to thinking that the 
purpose is the destination, and that 
traveling is just a way to get from 
here to there. But we don't name this 
Parsha חניות - ‘where they rested’, or 
‘where they arrived’. The name of the 
Parsha is Masai - travels. 

Because you know what the purpose 
is? The purpose is the travels, the 
purpose is the struggle. The purpose 
is not where you got to - but how you 
got there; how much effort did you 
put in towards getting there. And 
that's what we count, the מסעות not 
the חניות...

Don't Get Stuck.
Keep On Moving

Whenever a situation changes 
in your life - you're on a journey. 
There are forty-two maso'os, 
and the secret of getting 
through them smoothly is ,ְסעּו  ַויִּ

 Whenever you're going to – ַויֲַּחנּו
a place where you want to stop, 
ְסעּו, ַויֲַּחנּו .just keep on moving – ַויִּ

The greatest advice ever: Never 
get stuck. Something shifted? 
You stopped? Stop it! Keep on 
moving…

Stop Hoping So Much!

ֻבָעה שְׁ ַבע  ִהשָּׁ אוֹ  ַלה'  ֶנֶדר  ר  ִידֹּ י  כִּ  ִאיׁש 

ָכל כְּ ָברוֹ  דְּ ַיֵחל  לֹא  ַנְפׁשוֹ  ַעל  ר  ִאסָּ  ֶלְאסֹר 

יו ַיֲעשֶׂה ֵצא ִמפִּ  If a man makes a vow - ַהיֹּ
to G-d, or makes an oath to obligate 
himself, he must not break his word. 
He must do all that he expressed 
verbally. (Bamidbar 30:3)

So many times you ask Hashem for 
things and you ‘hope’ that Hashem is 
going to listen to you… 

Said R’ Eizik’l from Komarna: לֹא ַיֵחל 

ָברוֹ  literally means ‘don't make your דְּ

words insignificant’ but the word יחל 
has a double meaning. It means hope, 
like למיחלים - meaning ‘those who 
hope.’ You ‘hope’ that your words are 
actually going to work. יו ֵצא ִמפִּ ָכל ַהיֹּ  כְּ
 Believe that every word that - ַיֲעשֶׂה
comes out of your mouth is going to 
happen!

You can’t imagine the power that you 
get when you believe that Hashem is 
listening to every word that you’re 
saying - and that He’s going to do it. 
Believe in your words!

Some People Seal Envelopes With Tears

The Lubavitcher Rebbe used to get 
thousands of letters every month 
which took forever to process. 
There was a chassid who found a 
machine that can automatically open 
envelopes, he wanted to save the 
Rebbe time, so he sent this machine 
into the Rebbe’s office expecting 
him to use it. But after a few days 
they saw that Rebbe wasn’t using it, 
they figured that maybe something 
is wrong with the machine and 
the secretary said that maybe it’s 
too noisy. So the chassid went and 

found the latest model machine that 
operated in the quietest way possible 
and he sent it into the Rebbe again.

A few days go by, and again they 
see that the Rebbe is not using it. So 
the secretary asked the Rebbe why 
he’s not using it and the Rebbe said: 
“Some people seal their envelopes by 
licking the edges, some use glue, but 
some people close their envelopes 
with tears. How can I use a machine 
to open an envelope that was sealed 
with someone's tears…”

I'm So Glad It's Only That He 
Took Me On A Ride!

The Satmar Rebbe was one of the greatest 
Baalei Chessed of all time. So one day, somebody 
came in to him and cried his heart out about how 
he’s having tzaros from his wife, his children are 
sick and he has no money. The Rebbe went and 
swept all the money that was on the table from 
that day, which amounted to a few thousand 
dollars, right into the hands of this poor fellow.

After the guy left, somebody came running in 
and said “Rebbe, he lied! His wife and children 
are doing fine, he took you for a ride!” Said the 
rebbe, “Ah, Boruch Hashem, his family is okay. 
I’m so happy!”

When Instead Of Gratitude You Give Attitude
So why was she bringing kokosh cake and 

orange juice into these refugee cities?

Because the only way for the people who 
were stuck there to get out - was to pray 
every single day ‘Hashem, please kill the 
Kohen Gadol… Please let him drop dead so 
that I can get out of here...’ So, the mother of 

the Kohen Gadol brought them kokosh cake 
and orange juice in order that they shouldn’t 
pray for her son’s death.

Asks Rav Koppelman: What does that mean? 
If someone is stranded stuck in a prison forever, 
how is some kokosh cake going to stop them 
from praying to get out a free man?!

Listen very deep, Achi. When somebody 
does you a favor, it could even be a danish 
and coffee and yet you pray that this person 
should have a downfall - like that Grandma 
Bobby Cohens son should die - then you’re 
a Kofi Tova, you’re ungrateful. And when 
people are ungrateful, Hashem doesn’t listen 
to their prayers either...
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))הה'',,  ממאאממרר  ססייווםםההייהה  קקררוובב  ווננתתררחחקק  (( יטפרק  -ותלמדם חוקי חיים 
    

    עעםם  ססגגווללהה
את סדרת המאמרים בנושא קרוב 

  ונתרחק, נחתום בנושאי הסגולות.
אנשים 'אוהבים' סגולות. עובדא זו 

מרן החפץ חיים זצ"ל ורמז כבר קבע 
ראה באהבת חסד לזה בכמה מספריו (

ח"ב פ"ה בהגהה ד"ה זוכה, ובעוד הרבה 
  .מקומות בספריו)

צות לגדל את הילד גם נושא זה של ע
ליראת שמים ומדות טובות מתוך 
לימוד התורה, לא פסח על עושי 

  וממציאי הסגולות למיניהם.
מפעם לפעם הסגולות מתחדשות... 

ופה מונחת סגולה חדשה על מידי תק
שולחנו של רבינו, לשמוע מה דעתו 
עליה. נציין, כי אמנם להרבה 
מהסגולות יש מקור בספרים שונים 
מהדורות האחרונים, אבל לא לכולם 

  הסכים רבינו. 
ככלל, רבינו אינו מעריץ של הסגולות 
בכלל, ובחינוך הילדים בפרט, הוא 
סבור כי הסגולה הטובה ביותר היא 

לה! אבל זו סגולה קשה... ואנשים תפי
  מחפשים סגולות קלות יותר.

  
''ססגגווללהה  גגדדווללהה  ללההצצללחחהה  בבחחייננווךך  

ההייללדדייםם  עעלל  יידדיי  תתפפייללהה''  ממתתווךך  ממככתתבב  
    ללטטוובבתת  אאררגגווןן  ללבב  ללאאחחייםם

    ססגגווללוותת  ההררבבננייתת
גם סגולות ועצות שהוא נותן כולם 
הם מגמרא ומדרש, או ממה שקיבל 
מרבותיו וכמעט שלא נותן סגולות 

לתו המפורסמת של מעצמו, מלבד סגו
'מדה כנגד מדה' ללמוד נושא שבו יש 
קושי לאדם, כמו לכאבי רגלים ללמוד 
פרק כיצד הרגל, וכן על זה הדרך, 
כשגם בזה, יסוד הסגולה הוא 
להתחזק בלימוד... אלא שהדרך שלו 
לדרבן את החיזוק הוא בלימוד פרק 

  זה שיזכיר לו את צרתו...
רבינו מעניין ביותר, כי רעייתו של 

להבחל"ח הרבנית ע"ה היתה ממליצה 
ת, לא לכולם היה על סגולות רבו
למשל היו לה כל  מקור מוסמך... כך

  מיני סגולות של טבע ופרקי תהילים
  
  
  
  

שונים, וסוד הסגולות היה שנתנה 
בזה הרגשה טובה לנזקק, שמרגיש 

  שדואגים לו...
הרגשה זו ריפאה יותר מהכל... [אגב, 

התפילה אינה הדבר אומרים בשמה: 
שהכי עוזר לאדם, אלא הדבר היחיד 

  שעוזר...].

  
פפתתקקהה  ממככתתבב  יידדהה  ששלל  ההררבבננייתת  עע""הה,,  

    ססגגווללתת  פפססווקקייםם  לללליידדהה  קקללהה
    חחפפצציי  אאדדםם  גגדדוולל

אברהם הגדול רבי מעניין, כי הגאון 
, אמר פעם לאחד זצ"ל גניחובסקי

שהיה לו בן שירד מהדרך, שיקח בגד 
של אדם גדול כגון כיפה של הרב 

ל הילד שלו, אלישיב וילביש את זה ע
הלה אכן עשה כן וראה שינוי לטובה, 

כשסיפרו את ) 257(ספר אגן הסהר עמוד 
זה לרבינו אמר כי אמנם לא שמע מכך 

שכתוב, (מ"ק י"א:) אבל יש ירושלמי 
מקלו של רבי מאיר היתה בידי והיא 
מלמדת לי דיעה, רואים מכאן שכל 

  חפץ של אדם גדול יכול להועיל.
גם מהצלחת  שאלו את רבנו, אם כן

שאוכל בה אדם גדול יש סגולה, וענה 
  אין הכי נמי. 

  
ררבבייננוו  ממקקבבלל  לליידדייוו  ממבבננוו  ששלל  ההגגרר""אא  
    גגננייחחוובבססקקיי  זזצצ""לל,,  סספפרר  חחדדשש  ממתתווררתתוו..

  
  
  
  
  

    ללבבייננהה  עעלל  קקבברר
אחד הסגולות שהתפרסמו בשנים 
אחרונות, הוא לקחת לבינה 
שרופה באש או בתנור, לכתוב 
עליה בעט מודגשת כשם שבערה 

כך תבער בלבו של...  לבינה זו באש
שיילך (שם הילד שצריך ישועה) 

בדרך הטוב, ולשים על מציבת 
קברו של צדיק. סגולה זו, שאיננו 
יודעים את מקורה, התפרסמה 
מאוד, עד שניתן לראות כמעט בכל 
קבר של צדיק או צדקת, לבנים 
שכאלו... כמדומה ששמענו מרבינו 

  שאינו יודע מקור לזה.
  

  
    
זזווןן  אאיישש,,  בבחחזזייתת  קקבבררוו  ששלל  ממררןן  ההחח

ננייתתןן  ללרראאוותת  ללבבייננהה  עעםם  ההככייתתוובב  
''''ככששםם  ששההללבבייננהה  ההזזוו  בבעעררהה  בבאאשש  

    ככךך  תתבבעערר  בבללבבוו  ששלל......''''
    

    ההחחללפפתת  ששםם
שמות והחלפתם, נהיה 'מוצר זול' 
בתקופות האחרונות. לא מעט 
אנשים משימים את עצמם 
כמבינים בשמות, ועל כל צרה 
שלא תבוא מכריזים לפונה 
אליהם, 'תחליף שם' או 'בשם שלך 
יש מזל לא טוב' וכדו', לרבינו 
משנה סדורה בנושא. שם טוב הוא 
שם עם מקור קדום, שם לא טוב 

וים וכדו', הוא שם הלקוח מהג
  אין שום שייכות למעשים. -השאר 

וכך היה מעשה: יהודי יקר שבנו 
סר מן הדרך, האבא בחום לבו 
ודאגתו לבנו שלח על ידי ידידו 
לשאול את רבינו, האם לעשות 

בכך אולי ישתנה מזלו  ,שנוי השם
של הבן, התשובה שקיבל היתה 
ברורה: לא מחליפים שם סתם, 

בינו ר שאלו הרי זו גם סכנה, אמר
שם מחליפים רק כשיש סכנת 

(גליון נר לשולחן שבת מס' חיים גופנית! 
701(.  
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 פפנניינניי  ההפפררששהה 
  

ווייעעננוו  בבנניי  גגדד  וובבנניי  רראאוובבןן  ללאאממוורר  אאתת  אאששרר  דדבברר  דד''    
 (ל"ב ל"א) אאלל  עעבבדדייךך  ככןן  ננעעששהה

תמוה, הרי בני גד כבר הסכימו לתנאי של משה 
שיעשו כל מה  (פסוק כ"ה) רבינו, שכבר אמרו 

שיצווה עליהם, ומה הכפילות. וגם דברי משה,  
(פסוק שאחר שהסכימו לדבריו, חוזר ואומר להם 

'אם תעשון את הדבר הזה אם תחלצו לפני ד' כ'): 
וגו', ואם לא תעשון כן' וכו', ואין מובן  למלחמה

(עיין  כל אריכות הדברים אחר שכבר הסכימו עימו 
 ה).רש"י פסוק ט"ז שנראה שעמד בז

וחביב על רבינו לחזור על מה ששמע שנים רבות  
קודם, מהגאון רבי שלמה סובול זצ"ל: היה חסר  

 שם השם!
כי בהתחלה הם ענו למשה: 'עבדיך יעשו כאשר  
אדוני מצווה'. אמר להם משה: לא כך אומרים. 
צריכים להזכיר את שם השם, 'אם תחלצו לפני 

לכן חזרו שוב ואמרו 'את אשר  (שם), ד' למלחמה' 
 הזכירו שם שמים.דבר ד' אל עבדיך כן נעשה'. 

(אוצר והראה שהדברים כמעט מפורשים במדרש 
לעולם אל יאמר  המדרשים מדרש לעולם פרק י"ב) 

אדם לעשות דבר אלא בגזירת המקום, אם ירצה 
 ד', שנאמר רבות מחשבות בלב איש וגו'.

  
 יט)(לד,  ללממטטהה  ייההוודדהה  ככללבב  בבןן  ייפפווננהה

דבר רבינו בהתפעלות, כי הנה איתא בזוהר   
שהטעם שהמרגלים  (שלח, קנ"ח ע"א) הקדוש 

הוציאו דיבה, כי ידעו שכשיבואו לארץ ישראל  
לא ימשיכו להיות נשיאים אלא אחרים יהיו. וכך 
היה באמת, שהיו אחרים, מלבד כלב בן יפונה,  

סתבר, שנשאר נשיא גם אחרי שבאו לארץ. ומ
חשבו לעצמם, הנה, רק הוא  ששאר המרגלים

נהיה לנשיא כי המליץ טוב על הארץ, וכביכול 
 קיבל 'שכר' על שלא דיבר רע על הארץ.

אך האמת היא להפך, באמת גם כלב לא היה צריך  
להיות נשיא, ורק בזכות שעמד בנסיון ולא  
נתפתה אחריהם, ולא היה אכפת לו שלא יהיה 

ים גם  נשיא, הקב"ה מינהו נשיא. ואם היו שומע
 הם ומדברים טוב, לא היו מפסידים.

וזה לימוד לכל אחד: אם לא שומעים לציווי של 
הקב"ה רק מפסידים, ואם שומעין מרויחים. ומי 
שחושב שהוא חכם ויעשה איך שהוא מבין, ולא  
ישמע לציווי הקב"ה, רק יפסיד, ועיין במדרש 

 אין אדם שומע לי ומפסיד.   (דב"ר ה' ד') 
  ))ששבבעעננוו  ממטטוובבךך((

 

 מטות מסעיפרשת  392 'גיליון מס

 שמינית שנה "פתש

 מבצע מיוחד לחודש הקרוב!!!
 בלבד ₪ 100הקדשה ע"ג הגליון  בסך 

  כל הקודם זוכה! 
וזכות השותפות בהפצת דברי התורה של מרן שר 
התורה שליט"א תעמוד לכל התורמים החשובים  

 לראות ברכה והצלחה בכל הענינים
 053-3145900לתרומות : 

  ממככתתבב  ממייווחחדד  ששקקבבללננוו  ממאאחחדד  ההקקוורראאייםם  ההחחששוובבייםם
 לך כל שבוע על הגליון החשוב מדברי רבינו שליט"א אני מודה

 זקניך ויאמרו לך שאל אביך ויגדך,
 דבולטימור "נר ישראל"  חל יום פטירתו של ראש הישיבה (יום ד)בשבוע שעבר 

 ,לרבינו שליט"א שקשור יש מעשה שמספרים עליו,ל, הגרי"י רודרמן זצוק"
בשנת תש"מ התקיימה הכנסייה הגדולה בירושלים בהשתתפות כל גדולי  

וגדולי ישראל מארה"ב מרנן הגר"מ  ובראשם מרן הגרא"מ שך זצוק"ל, ישראל
 ,הגרי"י רודרמן זכר צדיקים לברכה פיינשטיין הגר"י קמינצקי

שהוא קנה מעיל לארה"ב שאלו אותו מה הוא קנה בארץ? הוא סיפר  בזמן חזור
את בנו של הסטייפלר  (בב"ב)מה כוונתו שהוא פגש  והוסיף ...לספר תורה

והשתוממתי  ונוכח שהוא בקי בכל התורה כולה, זצוק"ל [רבינו שליט"א]
וראיתי שבגדיו   ואמרתי לו אני רוצה לקנות לך משהוא, מהת"ח הגדול הזה,

וזה   ,ואמר שכן? חליפהבלויים במקצת שאלתי אותו האם אני יכול לקנות לו 
 .. קניתי מעיל לספר תורה ,כוונתו שקנה במה שאמר

  ננששממחח  ללקקבבלל  פפררטטייםם  ננווסספפייםם  עעלל  ממעעששהה  זזהה,,  ננייתתןן  ללששללווחח  ללממעעררככתת  ""דדבברריי  ששיי""חח""
  בבבבררככהה  ממררוובבהה  ייצצחחקק  גגווללדדששטטווףף

  ההעעררוותת  ההקקוורראאייםם
  ששייחח,,  הה''  עעללייההםם  ייחחייוו!!ללככבבוודד  ממעעררככתת  דדבברריי  

בעונג עיינתי בדבריכם היקרים, והנה הבאתם עובדא שבנו של מרן שליט"א העיר 
 'אצלך אבא, כולם בחשש תלמידי חכמים, רק אם נביא גוי אין את החשש הזה'.

והבאתם את מה שהשיב לו רבינו 'חלילה, שכחת גמרא מפורשת, סנהדרין ק"ד א',  
 ביתו ומשמש עליו גורם גלות לבניו'.כל המזמן עובד כוכבים לתוך 

מתוך הענין, שרבינו הביא גמרא זו ביחס להבאת גוי לשמש יהודי, משמע שרבינו  
מפרש 'ומשמש עליו' שהגוי משמש את היהודי. וצריך לומר בודאי שרבינו אמר זאת 
רק דרך צחות ומליצה, משום שפשט הגמרא מתפרש בודאי על כך שהיהודי משמש  

לכן יש את העונש גלות, וכמבואר שם בפרש"י 'ומשמש עליו, כגון  את הגוי, ורק
 חזקיהו דאמרינן לקמן אשתו השקתה עליהם'.

וואאחחתתווםם  בבבבררככהה  ללאאווההבביי  תתווררתתךך  עעלל  ההגגללייווןן  ההננפפללאא  ההממעעוורררר  תתממיידד  ללדדבברריי  תתווררהה    
  ההייקקררייםם  ממזזההבב  ווממפפזז
  חחייייםם  אאששרר  בבררממןן

  ללככבבוודד  ממעעררככתת  דדבברריי  ששיי""חח
  תתוודדהה  עעלל  ההדדבבררייםם  ההננפפללאאייםם  ככלל  ששבבוועע

 ימין מקרבת ללפפננייבשם רבינו ששמאל דוחה היא  במדור החינוך שהבאתםענין בב
 יש לבאר עומק דיוק חז"ל בב' אופנים,

א]אהבה ללא גבול, גם האהבה אינה שוה כמו אהבה עם גבול, וילד מעריך ומקבל  
מאהבה, כשהוא יודע שיש גם גבולות, ומביאים משל, לגג של גורד שחקים, בלי 

תן לשימוש, רק חלק, וכשיש מעקה, כל הגג ראוי מעקה, כמה משטח הגג ני
 .ווזזהה  ממצצדד  ההממקקבבלל  לשימוש, וכ"כ כשילד יש לו גבול, האהבה הרבה יותר מתקבלת,

מצד הנותן [המחנך] ע"פ הגר"א ששלימות מדה [מלשון מדידה] של  ייוותתרר  עעממווקקויש 
האדם הוא רק כשיש לו את ב' קצוות המדה [כך מבאר ענין שגם בכיבוד אב, וגם 
בשילוח הקן, יש הבטחת למען יאריכון ימיך, הגם שכיבוד אב הוא ענין רחמים,  

ימין, אפשר שזה  ושילוח הקן הוא ענין אכזריות ע' בדבריו] ממילא כשאב נותן רק 
מגיע ממורך האב, ולא מחינוך, רק כשאב יודע לתת שמאל דוחה, רק אז הימין 

  ,,ווררקק  ממדדהה  ממחחננככתת,,  ווללאא  ממווררךךמקרבת היא באמת מדה של האב, ולא מורך, 
    .וכל זה לבאר דיוק רבינו שליט"א

בבתתוודדהה  אאללייההוו  ררווזזננבבללווםם    
   זזאאבבחחייייםם  לרפואת  

בתושח"י בבייללאא  ההאאדדללבן 

   שליט"א אאווההבב  צצייווןןייצצחחקק  ברכת מזל טוב לידידינו החשוב הרה"ג רבי 
 ייההיי  ררצצווןן  ששככששםם  ששננככננסס  ללבבררייתת  ככןן  ייככננסס  ללתתווררהה  ללחחוופפהה  ווללממעעשש""טט  הכנס בנו אליהו נ"י בבריתו של אאע"הלרגל 

 ילוי נשמתלע
 מאיר בן עזיז ז"ל 

 "ז תמוזנלב"ע כ דדווייטטששל ז" ההדדוודד  ייההוודד  ר'בן  אאללייההוו  ההככההןןרב ר' ה ילוי נשמתלע
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 למה מי אתה?! -למה יש לי חובות? למה לא הולך לי? 

אוהו! למה מי אתה? אתה  –למה קשה לי? מתי יגמרו הייסורים? 
 מציאות?!

]הרב שיחיה שר:[ "לא מגיע לי כלום...תודה רבה לך ה' יתברך על 
ינם כל מה שאתה נותן לי, כי לא מגיע לי כלום, והכל זה חסד ח

 שלך..."

 תודה רבה! –ורק דבר אחד יש לי להגיד 

]הרב שיחיה שר:[ "תודה רבה לך ה' יתברך, על כל מה שלא הולך 
לי, שעל ידי זה אני יכול לזכור שאני אפס. תודה רבה לך ה' יתברך 
על כל מה שמתעכב לי, כי על ידי זה אני אזכור שאני אפס ולא מגיע 

לות, והקשיים והבעיות, שכולם רק לי כלום. על כל הירידות, והנפי
להזכיר לי שאין עוד מלבדך, ושאני אפס ואני  –טובה אחת יש בהם 

 תודה רבה". –צריך להגיד רק דבר אחד 

דבר אחד יש לי להגיד, חוץ מזה מה הוא יכול להגיד לקב"ה? תודה 
 רבה!

 תודה רבה! –בא נגיד לקב"ה תודה רבה 

 יתן לנו חיוך, לעם ישראל.בא נתן חיוך לקב"ה! ואז הקב"ה גם 

צריכים מהיום ללכת עם פנים מאירות, ועם אמונה, ולהאיר בעם 
 ישראל את הפנים.

 

 יש פה איזה שאלות חשובות מאוד:

למה ה' יתברך מעניש את עם ישראל באופן קולקטיבי, ז"א 
 הטובים עם הרעים?

לצערנו הרב, כשיש גזירה על עם ישראל, הרבה פעמים הקב"ה 
בון שיותר טוב שיקח איזה עשר צדיקים מאשר שהוא עושה חש

יקח איזה מאה אלף יהודים רגילים. אז הוא עושה חשבון 'אלה 
כבר ממילא גמרו את התיקון שלהם, והם אדרבא, מגיע להם פרס 
למות על קידוש השם'. רבי עקיבא כל ימיו היה מחכה מתי הוא 

י נחמן מברסלב ימות על קידוש ה', זו הייתה שאיפת החיים שלו. רב
 היה מתפלל לה' שיזכה למות על קידוש ה'. 

ואותם הצדיקים הם לא מתו לפני הזמן שלהם, בכלל לא! כי ה' 
בחר בהם שימותו בזמן שלהם, רק על קידוש ה'. אז ה' יתברך עושה 
חשבון, היה סיפור עם 'באבא דו', שזה ר' דוד אבוחצירא ע"ה, הוא 

גויים, הוא אמר שיש גזירה על  בעיר 'תפיללת', הוא אמר שיבואו
עם ישראל, שימותו משונאי ישראל מאות אלפים, ואם הוא ימסור 
את עצמו אז תתבטל הגזירה. ובשבת באו גויים, וביקשו אותו 
ורצחו אותו באמצע העיר, בשבת! את ר' דוד אבוחצירא, קוראים 
לו 'באבא דו'. 'לאלאחנו', זו אישה צדקת אחת, זקנה, היא נכדה 

בעזרת ה',  120רבי יעקב אבוחצירא, אנחנו מקורבים אליה, עד של 
. והיא אמרה 120, עד 105. אחותה בת 120שנים, עד  100היא בת 

לי, שכל ערב שבת ב'תפיללת', היו רואים איך היו יורדים מנורות 
של אש מהשמיים על הקבר של 'באבא דו', רבי דוד אבוחצירא, 

יו רואים את זה! כל ערב שבת ע"ה. והיא אומרת שאפילו גויים ה
היו רואים מנורות של אש יורדות מהשמיים על הקבר שלו, והיא 
אומרת שכולם היו רואים את זה כל ערב שבת, כזה קדוש עצום 

 הוא היה. והוא מסר את עצמו בשביל להציל את עם ישראל.

לכן יש הרבה הסברים למה ה' עושה את זה, אבל ודאי שהכל 
מן, ואף אחד הוא לא רחמן יותר מה'. ה' הוא לטובה. ה' הוא רח

טוב, ואף אחד הוא לא יותר טוב מה', וה' עושה את הטוב ביותר! 
ומה שעלינו לעשות בשביל שבאמת נעזור, שהקב"ה לא יצטער, ועם 
ישראל לא יצטערו, אנחנו צריכים כולנו לעסוק הרבה בהפצה, 

ם וקלטות, הרבה מאוד לעסוק בהפצה. תדעו לכם, מי שמפיץ ספרי
השכר שלו גדול מאוד שאי אפשר לספור. ובדור שלנו לא רק 
שחייבים להפיץ, אוי לנו אם לא נפיץ, ולא נצא. צריכים לצאת! עם 
פנים מאירות! עם חיזוק באמונה! ומי שישאל אותך: "למה יש 
גזירות?", תגיד לו 'תראה, ב"ה, כמה ה' שומר עלינו, תראה כמה 

ה כלום. כמה אלפי כדורים, אלפים מכוניות התפוצצו ולא הי

ורבבות כדורים שירו, כמה פגזים ירו, ולא קרה כלום! כמה דברים 
קרו, וכמה ה' תמיד שומר עלינו. ותשמע, אנחנו גם לא הכי 
בסדר...', תחזק אותו באמונה. לחזק את עם ישראל באמונה, 

 ולצאת להפצה, אמן כן יהי רצון.

 

 

 

 

 

 העלון 

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

 וכן לעילוי נשמת הצדיק הקדוש רבי יהודה זאב בן רבי יחיאל צבי ע"ה 
וכן לעילוי נשמת חברינו היקרים ארז בן דליה ע"ה ובועז בן רומיה ע"ה  וכן 

מה ע"ה לעילוי נשמת פערל בת ר' מאיר ע"ה  וכן לעילוי נשמת שלמה בן נע
 בתוך שאר כל נפטרי ישראל

ולהבדיל לרפואה שלמה של משה בן אידה שיחיה וכן לרפואה שלמה והצלחה של 
בת שבע בת ימימה שתחיה וכן לרפואה שלמה וחזרה בתשובה שלמה בלי ייסורים 

 של כל בני ובנות ישראל בארץ ובעולם

 וכן להצלחת כל התורמים והתורמות ברוחניות ובגשמיות.

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

 0527161619לתרומות:

 elitzur424@gmail.comלקבלת העלון במייל: 

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

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

 

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

לשמיעת שיעור זה בשידור חוזר, 
בקו ושמיעת שיעורים נוספים, 

 :[4]שלוחה האמונה
026444250 

 

להרשם לקבלת ניתן 
צינתוק בכל פעם 

שמתקיים שידור חי, על 
 9ידי לחיצה על המקש 

 בכניסה לקו
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אז רבנו מספר בסיפורי מעשיות: "אספר לכם איך היו שמחים", 
אז הרבי סיפר שמה שהמלך מסר את המלוכה לבנו בחייו, והייתה 
שמחה גדולה מאוד, "וכשנעשו שמחים מאוד, עמד המלך ואמר 

שאני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לירד מן לבנו היות 
המלוכה בכן תראה שלא תהיה לך עצבות, רק תהיה בשמחה, 
וכשתהיה בשמחה גם אני אהיה בשמחה. גם כשיהיה לך עצבות 
אע"פ כן אני אהיה בשמחה, על שאין אתה מלך, כי אינך ראוי 
להיות מלך...", מאחר שאינך יודע להחזיק את עצמך בשמחה 

שאתה נופלת מהמלכוה, "...אבל כשתהיה בשמחה אני אהיה כ
 בשמחה יתירה".

מה המלך אומר לבנו, מה ה' יתברך אומר! כי מי זה המלך? זה ה' 
כשאתה נופל אני רוצה שתהיה בשמחה!  –יתברך, שאומר לכל אחד 

רק בשמחה תהיה! וכשתהיה בשמחה אני אהיה בשמחה! זה המלך 
 אומר לבנו! 

ך בנאדם יכול לשמוח כשהוא נופל! איך אחד יכול איך יהודי, אי
 לשמוח כשהוא יורד! איך אחד יכול לשמוח כשלא הולך לו?

שהוא, התכלית שלו להאמין במלך! להאמין בה'! שאין עוד מלבדו! 
אז הוא שמח שעכשיו הוא ירד, בירידה הוא יכול לדעת שאין עוד 

כל המלכות מלבדו בודאי, שהוא אפס, ושכל מה שיש לו זה מה'. 
שהייתה לו, וכל מה שהיה לו זה מה'. אם אדם, עד שאדם לא מגיע 
להיות שמח בירידות, בנפילות, סימן שהתכלית שלו זה לא אמונה, 
התכלית שלו זה אני, שה'אני' הזה יהיה משהו, ועכשיו הוא שבור 
שה'אני' הזה לא נהיה כלום. עובד עבודה זרה בקיצור, עם זקן 

ך להגיע ב'שמע ישראל': "שמע ישראל ה' ופיאות. והוא צרי
אלוקינו ה' שתיים", ח"ו, כי גם הוא נמצא! ה' נמצא וגם הוא, אז 

 שיגיד שתיים, לא אחד.

כשאדם לא מיישב את עצמו מה תכליתו, שכל רצונו רק להגיע 
לאמונה, ואמונה זה פירושו להאמין שאין עוד מלבדו, פירושו שאני 

 אפס! 

ערוך לך ה' אלוקינו בעולם הזה ואין זולתך  ]הרב שיחיה שר:[ "אין
מלכנו, לחיי העולם הבא, אפס בלתך גואלנו לימות המשיח...", כי 

 כולם ידעו שהם אפס מתי שיבוא משיח.

רבנו כותב בספר המידות 'כשתכלה הגאווה מן העולם יבוא משיח', 
אז חשבתי השבוע, או במח או בכח, או דרך הראש או דרך 

זכה אז דרך הראש ידע שהוא אפס, דרך עבודה, הרגליים. מי שי
שישמע הרבה את הקלטות, ויעבוד, שעה התבודדות כל יום, ויעבוד 
על שמחה, כי ענווה זה שמחה, שהוא יהיה שמח! שטוב! הוא שמח, 
שמח בחלקו. כי אדם, מה זה גאווה? הוא לא שמח בחלקו! הוא לא 

שהו אחר! הוא רוצה את מה שה' מעביר עליו, הוא רוצה להיות מ
לא רוצה להיות מה שהוא, הוא רוצה להיות משהו אחר! הוא לא 
רוצה לשמוח במה שעובר עליו ומה שה' רוצה שהוא יחיה, הוא 
רוצה לשמוח במשהו אחר! גאווה! הוא לא שמח במה שה', בתפקיד 
שלו, ובשליחות שלו, בחיים שלו מה שהוא צריך לעבור, לא! הוא 

 רוצה להיות משהו אחר!

שמח זה שמח בחלקו, פירושו ענווה. שהוא שמח בחלקו, בירידות 
שלו, בקשיים שלו, בנפילות שלו, במה שעובר עליו. כי הוא יודע 
שזה מה שאני צריך לעבור, זה חלקי! רק ככה אני יכול להתקרב 
לה'! ככה אני יכול לדעת שאין עוד מלבדו, שאני אפס. אז מי שילמד 

ת ההתבודדויות, ויתחיל עכשיו את השיעורים, את הקלטות, א
לדעת: "אני רוצה רק אמונה!". אז מה זה אמונה? שאני אפס? טוב, 
אז אני אפס! אפילו אני שמח בירידות! אם אני צריך ירידות, 
ונפילות, וקשיים, ובילבולים, וכישלונות, בשביל שאני אדע שאני 
אפס, אני שמח בזה! העיקר שאני אחיה את האמת שאין עוד 

ו! שאין עוד מלבדו אני אחיה! ומי שרוצה תכלית אחרת, אז מלבד
זה מה שראיתי, שבדור שלנו קשה לאנשים, לא הולך להם כלום. 
סוחרים אומרים לי 'הייתי פעם בעל ביטחון! מה זה! הייתי מחליט 
החלטות ככה, בהינף יד! בלי מחשבה!', היום הוא אומר 'אני רוצה 

בדחילו ורחימו, ובסוף גם לא  לעשות איזו עסקה קטנה, אני חושב
מצליח לעשות אותה...', אין! ה' שבר לכולם את הגאווה שלהם! 
אם לא במח, בכח! אם לא דרך הראש דרך הרגליים! כולם שבורים, 

 רצוצים.

עד שישמעו את הקלטות אז יבינו ש"אפס בלתך גואלנו לימות 
לו  המשיח...", ואדם לא יכול להגיע לכזו הרגשה של אפס אם אין

התבודדויות, אם אין לו תפילות, אם אדם לא יעסוק בעבודת ה' 

של תפילה. אבל עיקר העבודה, כמו שאמרנו, לעבוד על שמחה. כי 
אדם מטומטם, מטומטם זה מחמאה גדולה בשביל הבנאדם. הוא 
כל רגע יכול למות והוא מתגאה! איזה מטומטם זה הבנאדם... דוד 

עם אחת חטא והוא כבר לא המלך אמר 'חטאתי נגדי תמיד', פ
 התגאה יותר בחיים שלו...

מה אנחנו צריכים להגיד? 'חטאינו ועוונותינו ופשעינו המרובים 
מאוד מאוד מאוד מאוד...', אלף שנה מאוד לא יספיק עם העוונות 
שעשית, 'נגדי תמיד', ואתה עוד מתגאה יא חתיכת מטומטם? אתה 

 לא מבין שאתה כלום, אפס? 

טאים אדם עשה! ואם אדם לא מבין שהוא אפס הוא כל כך הרבה ח
כבר לא היה חוטא אף פעם בחיים שלו! אם אדם היה יודע שהוא 
אפס, והיה שמח שהוא אפס, כי אדם לא רוצה לשמוח שהוא אפס. 
הוא אומר 'לא, אני אפס', אבל הוא עצוב... כי הוא רוצה להיות 

 אלוהים! בסדר, אתה אלוהים... 

אתה רוצה להיות?! תחיה את המציאות שאין יא מטומטם... מה 
עוד מלבדו! זו המציאות! אז תחיה את המציאות! תשמח! מה אתה 

 רוצה, להיות אלוהים? טוב, אתה אלוהים, יא מטומטם...

מה, דוד המלך חטא פעם אחת כבר לא התגאה יותר בחיים שלו, 
, לכן הוא גם לא נכשל יותר בשום עוון. כי כל העוונות שאדם נכשל

כל הנפילות והירידות, הכל בגלל הגאווה! לפני שבר גאון! לפני 
שאדם יש לו איזה משבר יש לו גאווה לפני כן. אם אדם היה יודע 
בענווה, היה יודע שהוא אפס, לא היה חוטא בשום חטא! היה דבוק 
בה'! וה' היה דבוק איתו! כי ה' הוא נמצא עם מי? עם מי שחי את 

ה' עוזב  –מיד שאדם חושב שהוא משהו האפסיות שלו ה' נמצא. 
אותו! אין אני והוא יכולים לדור ביחד. וכשה' עוזב את הבנאדם, 
אז ברור שהוא נופל! למה אדם נופל? כי ה' עזב אותו. ולמה ה' עזב 
אותך? כי אתה עזבת אותו! החלטת להיות אלוהים, אז ה' אומר 

ת אלוהים, 'אני לא רוצה שום תחרות עם אף אחד, אתה רוצה להיו
אני יעזוב אותך, אתה תהיה אלוהים, וזהו, גמרנו! כל טוב, תסתדר 
לבד עם האלוהים שלך, יא מטומטם'. מה אני יגיד לבנאדם? כל כך 
הרבה חוטא! מה שי לך להתגאות! אתה לא רואה שכולך תאוות, 
אז מה יש לך להתגאות?! על מה יש לך להתגאות, אתה לא מרגיש 

יך זוכים לשמחה התמידית? על ידי אמונה! שכולך תאוות?! אז א
 שאדם מאמין שכל מה שה' עושה לטובה הוא עושה!

]הרב שיחיה שר:[ "ה' טוב תמיד אין שום רע כלל! יש לנו מנהיג 
 רחמן ושמו רבי נחמן שחיבר ליקוטי מוהר"ן על ידי רבי נתן...

 ה' טוב תמיד אין שום רע כלל...

לשמור את הזמן, אם תזכה לנסוע יש לנו פיאות וזקן, ואנו רוצים 
 לאומן אז תדע שאתה קטן...

 ה' טוב תמיד אין שום רע כלל...".

 אז באמת

]הרב שיחיה שר:[ "לא מגיע לי כלום, כי אני אפס גדול, לא מגיע לי 
כלום, לא מגיע לי כלום, כי אין עוד מלבדך, ואני אפס... תודה רבה 

 ע לי כלום...".לך ה' יתברך על כל מה שנתת לי... לא מגי

ואף אחד לא ילך עם עצבות, כי מגיע לו, ולמה לא הולך לו, ולמה 
יש לו תאוות אכילה, ולמה יש לו תאוות..., אז מה אתה רוצה 
להיות אלוהים?! אתה בנאדם עם גוף מטונף, אז מה אתה רוצה?! 
עם גוף מטונף אתה לא מוכן לדעת שאתה אפס, אז אם היית מרגיש 

י, היית מרגיש לא אלוהים, אבא של אלוהים את עצמך קצת נק
 היית מרגיש את עצמך!

 כל הטינופת שאדם נמצא בגלל שלא מרגיש שהוא אפס!

ואדם יקח לו שנים שיעבוד, שכל השאיפה שלו תהיה לחיות את 
 המציאות שהוא אפס, אין עוד מלבדו, אין שום 'אני'.

 איך אדם נראה שהוא מרגיש שהוא אפס? שמח!

 שנה". 120שר:[ "היה שמח ורוקד  ]הרב שיחיה
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האדם למשוך עצמו למרה שחורה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן. 
בגלל שאדם עובר עליו מה שעובר עליו אז הטבע שלו למשוך את 
עצמו לעצבות, וכל אדם מלא ייסורים, אז ודאי שהוא יבוא עם 

מה, אולי הוא יבוא לפני הכניסה לבית וילחץ על פנים רעות. אז 
 איזה כפתור, ויתחיל לחייך פתאום? 

וכמובן שאשתו רואה שהוא בא עם פנים רעות, מה היא חושבת? 
ישר היא תוקפת אותו, מתחילה לריב איתו, למה? כי היא חושבת 
'מה, מי יודע מה הוא חושב עליי, הוא שונא אותי...', היא מתחילה 

מיני מחשבות. ובאמת הוא אוהב אותה, רק הוא בא עם  לחשוב כל
בעיות מבחוץ, ומסכן. אבל היא, לא מבינה כלום, היא רואה פנים 
רעות, ישר היא מתחילה לחשוב: "מי יודע מה יש לו בלב?! מי יודע 
מה הוא חושב עליי, מי יודע על מה הוא כועס עליי, תראה איזה 

. אז היא, מסכנה, לא יודעת פנים יש לו, הוא בטח כועס עליי...'
לשלוט על עצמה ומתחילה לריב איתו. והוא חושב 'איזה אישה 
רעה! במקום שתבין אותי, איזה צרות יש לי! עוד היא רבה איתי?!'. 
וכולם, בטח כל הגברים אומרים 'שלום ארוש הזה יש לו פרוטקציה 
לנשים, הוא כל הזמן רק אומר שרק הגברים צריכים, למה שלא 

כי התורה אמרה  –ד שאישה תקבל את בעלה בסבר פנים יפות?!' יגי
'ושמח את אשתו'! לא כתוב בתורה 'ושמחה את בעלה', מה אני 

 יעשה? שלום ארוש אומר מה שכתוב בתורה.

 ]הרב שיחיה שר:[ "שמח תשמח רעים האהובים...".

 זהו, אז אדם צריך לשמח את אשתו, מה נעשה?

כפתור ילחץ עליו האדם וישמח,  אז לגבי השאלה ששאלנו, איזה
עוד מעט נראה איזה כפתור ללחוץ, עוד מעט נלמד על הכפתור, 

 בעזרת ה'.

בינתיים צריכים עוד לעורר אותכם לעניין הזה, את עם ישראל 
שכל אחד ילך עם פנים מאירות! פנים יפות, שזה פירושו  –לעורר 

ק את עם פנים שמחות! כל אחד! וכל אחד יהיה חזק באמונה, ויחז
 –ישראל באמונה, שידבר איתם דיבורי אמונה! כמו שאמרנו היום 

ה' אוהב אותך! ה' אוהב את עם ישראל! כל אחד הוא חשוב אצל 
 ה'! אז מהיום, מי שלא מאמין בעצמו, מה הוא? בלעם! 

וכשאדם מאמין בעצמו מה הוא? משה רבנו! הוא האמין בעצמו 
 משה רבנו! 

כן הגיעו להיות צדיקים! אדם לא דוד המלך! כל הצדיקים! ל
 מאמין בכח התפילה שלו, הכי מגומגמת! שהיא חשובה אצל ה'!

אם היה מאמין בזה, היה מגמגם, והיה מבין שה' אוהב את זה, אז 
היה מקבל שמחה, ואח"כ היה מתפלל תפילות עוד יותר יפות ויותר 
יפות. אבל בהתחלה אדם שקצת לא הולך לו, והוא לא, הוא רוצה 
להיות ישר, מה הוא רוצה להיות? משיח ישר? או משה רבנו ישר? 

 תשמח בעצמך כמו שאתה! 

ואם תשמח בעצמך כמו שאתה, ואפילו עם הנפילות שלך, והירידות 
שלך, ותמשיך לשמוח בעצמך, אתה תגיע למדרגה של משה רבנו. 
אבל בד"כ הבנאדם נופל מהשמחה שהוא שמח בעצמו, בד"כ. כי 

לו כמו שהוא רוצה, אז הוא כבר מתחיל, כמו  תכף כשלא הולך
 שאמר רבנו, הוא נופל לעצבות, ומרה שחורה, וכו'. 

הייתי בשיעור, אז מישהו שאל אותי: "אם ה' אוהב את עם ישראל 
למה יש פיגועים?", אמרתי לו: "יש לך שאלה אחת? לי יש אלף 
שאלות! למה בנות ישראל הולכות לא בצניעות, שכתוב בתהילים 

אין פרץ', פירושו שאין פריצות, 'ואין יוצאת', פירושו שאין '
יצאניות, 'ואין צווה ברחובותינו'. למה בנות ישראל הולכות 
בפריצות? למה עושים מסיבות של זוגות נשואים שמחליפים את 
נשותיהן! זוגות נשואים! למה? למה בנות ישראל מתחתנות עם 

סיבות זוהמה שאני לא גויים באלפים ורבבות? למה? למה עושים מ
רוצה לתאר לכם מה שאני שומע, למה? למה?!". בלעם הרשע, 
שבלק קרא לו לקלל את עם ישראל, והוא לא הצליח, כי ה' לא כעס 
באותה תקופה, מה אמר בלעם לבלק? 'היהודים לא צריכים 
להלחם איתם, אי אפשר לנצח אותם!...', כל זמן שעם ישראל הם 

כי קדוש אני', שום אומה ולשון לא יכולים  קדושים, 'קדושים תהיו
לנצח את עם ישראל! אם יבואו אמריקה, סין, יפן, רוסיה, כל 
העולם יבואו, כל הגויים, כולם! עיקר, סוריה, מצריים, כולם יבואו 
על עם ישראל, ועם ישראל יהיו קדושים, שום אומה ולשון לא 

ים לקלל יכולים לנצח את עם ישראל! שום אומה! גם לא יכול
אותם! הנה, בלעם בא לקלל, ה' כעס, הוא לא קילל אותם. אמר 
בלעם:  'יש לי עצה טובה, כי את היהודים אמנם אי אפשר לנצח 
אותם, אבל מה? האלוהים שלהם הוא שונא זימה! תפקיר את בנות 
מדין שיזנו את בני ישראל, והקב"ה בעצמו יהרוג אותם!'. עם 

 אותו, רק הקב"ה! ישראל אף גוי לא יכול להרוג

לכן אנחנו אומרים 'רופא חולי עמו ישראל', עם ישראל ה' משגיח 
עליהם, הוא הרופא הפרטי שלהם, הוא המשגיח עליהם, על כל עם 
ישראל. לכן, אמר בלעם לבלק: "תשמע, רק זנות, תגרום שעם 
ישראל יפלו לזנות, והקב"ה בעצמו יהרוג אותם, ואם לא, אם עם 

ים, כי עיקר הקדושה זה קדושת הברית, ישראל יהיו קדוש
'קדושים תהיו כי קדוש אני', הקב"ה רוצה שנהיה כמוהו בהכל! 
'קדוש אני, גם כן תהיו קדושים!'...", תראו איזה מדרגה עם 
ישראל! איזה מעלות יש לעם ישראל, שהקב"ה משווה אותם אליו! 
 ומצווה עליהם להיות כמוהו! כמו הקב"ה בכל העניינים! תראו

 איזה תורה קדושה, ואיזה נפלא עם ישראל.

 זה חצי תשובה מה שאמרתי לאותו בנאדם.

מה עוד חצי תשובה? שבאמת, לפי המצב של עם ישראל, בדרך 
הטבע, עומדים מאות ואלפים של גויים ערבים שרוצים להתאבד 
בשביל להרוג יהודים, מחכים! מי מונע אותם?! אם לא ה' יתברך 

עת ורגע! בכל מקום בארץ, בכל שניה, אם אין  שעושה לנו ניסים כל
פיגוע זה נס! לפי הטבע! כי יש כל כך הרבה שונאי ישראל שרוצים 
לעשות הכל בשביל להרוג יהודי, ומי מונע אותם? אם לא ה' שעושה 
לנו ניסים ונפלאות בלי סוף! בלי סוף ניסים ונפלאות עושה לנו ה' 

אנחנו מבקשים מה':  יתברך, למרות שאנחנו כמו שאנחנו. לכן
"ואתה ברחמיך הרבים תחפוץ בנו", אפילו שאנחנו לא ראויים, 
שאנחנו כמו שאנחנו, "ותרצנו", אפילו שאנחנו לא רצויים שתרצה 
אותנו, "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים", אפילו שאנחנו כמו 

 שאנחנו, מבקשים את הרחמים של ה', שהוא ירחם עלינו.

יהיה עם פנים מאירות הוא צריך שיהיה לו לב  בשביל שאדם הוא
שמח, ככה למדנו, שהפנים הרעות זה בא מלב עצוב. ואיך זוכים 
לשמחה תמידית? הרבה עצות אמרנו, נכון? יש לנו קלטות נפלאות 

 על שמחה, שחשוב מאוד להצמד אליהם.

מי ששומע לי, בפרט בדור שלנו, שישמע רק קלטות של שמחה! אם 
ה, הוא יכול לשמוע עוד קלטות אחרות, עוד הוא כבר בשמח

רק שמחה שישמע! ישים  –שיעורים אחרים, עד שאדם לא בשמחה 
מוזיקה, קלטות רק על שמחה, יתפלל רק על שמחה, רק שמחה! 
אך ורק שמחה! למה? כי שמחה זה אמונה! ועיקר הנסיון של האדם 
שיחזיק באמונה, שמה שלא עובר עליו שישאר באמונה, שמה 

רושו? שהוא יחייך הלאה! שישאר בשמחה! כי אמונה זה שמחה! פי
כי אמונה זה להאמין שהכל טוב! אמונה להאמין שכל מה שה' 
עושה לטובה הוא עושה! הכל! גם הירידות שלך, והנפילות שלך, 
ומה שלא הולך לך בעבודת ה', הנפילות שלך, הכישלונות, הכל זה 

 גם מאת ה' לטובתך הניצחית!

ה ויודע מה התכלית שלו בחיים, שהתכלית שלו להגיע כשאדם זוכ
לאמונה, תכלית כל התורה ומצוות להגיע לאמונה, כל הבריאה הזו 
ה' ברא אותה בשביל האמונה, בשביל שאדם יחיה באמונה, ויהיה 
עם רצון לה'! וגעגועים ורצונות וכיסופים לה'! כי כשאדם מאמין 

וכיסופים לה', לתורתו, כוסף, בה' הוא כולו געגועים לה'! כולו רצון 
מתגעגע לתורה, למצוות שלו, לצדיקים שלו. וכשאדם זה התכלית 
שלו, שהוא רוצה להגיע להאמין בה', מאותו רגע הוא תמיד 
בשמחה. למה? הרי הוא נופל! אז מה, הוא ישמח שהוא נופל? כן! 
כי הוא רוצה להגיע לאמונה! ומה זה אמונה? אין עוד מלבדו! 

אתה אפס! אני אפס! אז אם ה' הפיל אותי, הרי אני רוצה פירושו ש
להגיע לאמונה, להאמין בה' כל שניה! לא לשכוח את ה' שום שניה! 

 אדם מאמין בה' רק שהוא מרגיש שהוא אפס! 

יוצא שאין לנו, אולי איזה דקה ביום שאנחנו יכולים להאמין בה', 
אפס, אז  אחרי הנפילה, אם אדם שמח שהוא נפל, שהוא זכר שהוא

בדקה הזו הוא מאמין בה'. אז שעוד פעם תכנס בו גאווה שהוא 
משהו, אז אולי חצי דקה, או דקה שהוא מחזיק את ההרגשה שהוא 
אפס, אז בדקה הזו הוא מאמין בה'. דקה ביום, אולי יצא לו שתי 
דקות. אח"כ עוד פעם נכנס בו גאווה הוא לא מאמין בה'! שאדם 

'. כי אמונה בה' זה פירושו שאין עוד בגאווה הוא לא מאמין בה
 אין עוד מלבדו!  –מלבדו! זה פירושו אמונה בה' 
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מילא אם היית חולה הייתי מבין למה הפנים שלך רעים, אבל אתה 
 לא חולה! "אין זה כי אם רוע לב". בפנים רואים את הרוע לב שלך!

אומר ה'מצודות': "...מדוע פניך רעים הלא אין אתה חולה לומר 
זה כי אם רוע לב, רוצה שבעבורה השתנה מראה פניך, אם כן אין 

 לומר לבך רע עליי". בפנים רואים את מה שיש בלב של השני.

לכן אמרנו, שאדם יש לו לב שמח, אז הפנים שלו רואים אותם, הוא 
מחייך לכולם. כי בשביל שאדם יאהב את כולם ולא יהיו לו 
מחשבות רעות על אנשים, ולא תהיה לו קנאה, הוא לא צריך לעבוד 

א רק צריך לעבוד על עצמו, שהוא יהיה שמח בחלקו, על כלום, הו
כי שמח זה פירושו שמח בחלקו. כשאדם יעבוד על השמחה שלו, 
לשמוח בעצמו! כמו שה' ברא אותו! כמו שה' מנהיג אותו, כי זו 
האמונה, הוא שמח בעצמו, שמח בחלקו! כמה שהוא מצליח, מה 

ולם. לא יהיו שעובר עליו, ממילא לא תהיה לו קנאה באף בנאדם בע
 לו שום מחשבות רעות על אף בנאדם בעולם.

 לכן אדם צריך לעבוד רק על השמחה שלו! 

כמה שמסבירים לכם שצריכים לעבוד על השמחה אתם לא 
מבינים. אתם חושבים: "לא, זה אומרים את זה רק לאנשים 
מסכנים", ככה אדם חושב, אבל לא, כל אחד צריך לעבוד אך ורק 

שיהיה שמח! ויקבל כל אדם בסבר פנים יפות! על השמחה שלו! 
 ישמח בחלקו! ממילא הוא ישמח בהצלחה של כולם!

כשאדם לא שמח בחלקו הוא לא יכול לשמוח בהצלחה של השני, 
 הוא לא יכול!

ליהודי יש לב שיניים, רק ליהודים, לגויים אין להם ל"ב שיניים, 
ות, רק יהודים תשאלו רופאי שיניים, לגויים יש להם או יותר או פח

 יש להם ל"ב שיניים. כי בל"ב שיניים רואים את הל"ב של הבנאדם.

 .�😊�הפסקת חיוך 

אז החיוך זה לא דבר חיצוני בכלל. אפילו אם אדם עצוב והוא 
יחליט שהוא מחייך בכח, הוא בסוף ישמח! כי זה מעורר את 

 הפנימיות של הבנאדם.

יתי מהחידוש, חבל אברך אמר לי שהוא שמע חידוש יפה, ומאוד נהנ
אני לא יודע את השם שלו, הייתי אומר את שמו. אמר לי: "אני 
אומר לך חידוש, אם החידוש ימצא חן בעיניך תברך אותי!", 

 אמרתי: "טוב, בבקשה, תגיד".

כתוב 'ויאמר בלעם אל האלוקים', רש"י אומר שבלעם אמר 
. לקב"ה: "אע"פ שאיני חשוב בעיניך חשוב אני בעיני המלכים"

למה בלעם נפל למה שנפל? כי הוא לא האמין  –באמת חידוש נפלא 
 שהוא חשוב בעיני ה'! בלעם! שכתוב עליו שהיה יודע דעת עליון!

צמו'. זה חידוש עצום אה? בעאמין מא ללכן בלעם זה ראשי תיבות '
 ממש חידוש אה?

כל הנפילה של בלעם, שהוא היה נביא ממש כמו משה, אבל למה 
שנפל? כי הוא לא האמין שה' אוהב אותו! הוא לא האמין נפל איפה 

שהוא חשוב אצל ה'. כי אם היה מאמין, אפילו שה' אמר לו 'אל 
תלך', הוא היה אומר 'טוב, ה' אוהב אותי, ואני חשוב בעיניו, והוא 
אמר לי לא ללכת, אז מה? הוא ידאג לי ממקום אחר'. אבל בלעם 

הוא נפל למה שנפל. שאדם לא  לא האמין שהוא חשוב בעיני ה', לכן
מאמין בעצמו הוא נהיה בלעם, כן! כל הנפילה של כל הצדיקים 
בגלל שלא מאמינים בעצמם. אדם לא מאמין שה' אותו?! שהוא 

 חשוב בעיני ה'?! פירושו שהוא לא מאמין בה'!

להאמין בה' זה לחייך! לשמוח זה נקרא להאמין בה'! אתה מחייך? 
מחייך, מכל הלב, אתה לא מאמין בה'.  אתה מאמין בה'! אתה לא

צעק לה': "תן לי אמונה!", תבקש מה': "תן לי אמונה!", כל היום 
תבקש מה' שיתן לך אמונה, "כי אתה אוהב אותי, ואני חשוב 

 בעיניך!".

אתה לא מאמין שאתה חשוב בעיני ה'?! את לא מאמינה שאת 
ת עושה חשובה בעיני ה'?! את לא מאמינה?! זה שיא הכפירה! א

מה' רשע ח"ו! אתה עושה מה' רשע ח"ו! שהוא לא אוהב את 

הבריות שלו! רשעים מרושעים אוהבים את הבנים שלהם! 
אכזריים! רוצחים! אוהבים את הבנים שלהם! ואת אומרת שה' לא 
אוהב אותך?! שאת לא חשובה בעיניו?! מה את עושה את ה' יותר 

 גרוע מרוצחים?!

ותך?! אתה עושה מה' דמות הכי גרועה אתה לא מאמין שה' אוהב א
 בעולם!

כי בנאדם הכי גרוע בעולם, חיה טורפת אוהבת את הבנים שלה! 
מגינה על הבנים שלה, נלחמת בשביל הבנים שלה! חיה טורפת! 
הבריות הכי נבזות בעולם, שה' ברא אותם, אוהבים את הבנים 

 שלהם!

אוהב  ואת לא מאמינה שה' אוהב אותך?! אתה לא מאמין שה'
אותך?! שאתה חשוב בעיניו?! זו הנפילה של בלעם! לא מאמין 
בעצמו, בלעם, ובגלל זה הוא נהיה בלעם. אדם לא מאמין בעצמו, 
באמת הוא נהיה בלעם. והוא למעשה עושה מה', איזה דמות הוא 
עושה מה'! שה' הוא אב הרחמן! שה' אוהב את כל הבריות שלו! גם 

שהוא מעניש את הרשעים צר לו! רק  גויים הוא אוהב אותם! אפילו
אין לו ברירה. ובשביל להיות בשמחה, אדם צריך להאמין בעצמו, 
להאמין שהוא חשוב אצל ה', ומה שהוא מצליח לעשות בצורה הכי 
גרועה, זה חשוב אצל ה'! ה' מתענג מהברכות שלו העקומות, 
מהתפילות שלו, מכל מה שהוא עושה. 'ודגלו עלי אהבה', המדרש 

מר 'אל תקרי דגלו אלא דילוגו', כן 'עליי אהבה'! שאפילו אדם או
 טועה בדקדוק קריאת הפסוקים הקב"ה אוהבו!

שאדם צריך להתחזק לשמוח בעצמו! ]הרב שיחיה שר:[ 'חייך חייך 
וצחק בקול, אל תחשוב על החוב פן תפסיד הכל. שיר את השירים, 

א ושמח איתי, נגן על מיתרים, צא מזה אינך כזה... בא שב עמי, ב
 �😊�בא שב עמי, נשירה יחד כי...', אתם לא מכירים את השיר? 

אדם צריך לשמוח! אם יהודי היה יודע מה זה ה' יתברך כמה הוא 
אוהב אותו! יהודי הכי גרוע! הכי גרוע בעולם אם היה יודע כמה ה' 

 שנה!' 120אוהב אותו 'היה שמח שמח ורוקד 

ותו! יהודי הכי גרוע! כמה ה' אם יהודי היה יודע כמה ה' אוהב א
אוהב אותו! היה בודאי מתמלא בשמחה! ה' אוהב אותו! אדם 

 שנה! 120יתחיל להאמין בעצמו, להתמלא בטחון! היה שמח ורוקד 

אם יהודי היה יודע, מה זה שהוא עושה מצווה הכי גרועה בעולם, 
בלי שום כוונה אפילו, כמה ה' יתברך יש לו תענוג מזה! 'היה שמח 

 שנה'! 120מח ורוקד ש

עכשיו למדנו כמה אדם צריך ללכת עם פנים מאירות, פנים שמחות, 
ויש בזה מצווה גדולה, עצומה, 'והלכת בדרכיו', ומה הוא גורם 
לעצמו? שה' יחייך לו! פירושו שיהיו לו חיים יפים! אבל היום יש 
חיוב עצום מאוד וגדול מאוד ללכת עם פנים שמחות! פנים 

יהודי להאיר את הפנים שלך! 'יאר ה' פניו אליך  מאירות! לכל
ויחונך'! אתה תאיר את הפנים שלך לעם ישראל, ה' יאר פניו אליך 
גם כן, 'ויחונך'! 'כי באור פניך נתת לנו ה' תורת חיים...', הכל 
מהאור פנים של ה'! שאתה תחייך לכולם, תקבל את כולם באור 

 פניך, גם ה' יאר פניו אליך!

וב מיוחד ללכת עם פנים מאירות! היום, במצב של עם היום יש חי
ישראל הקשה! ללכת עם פנים מאירות! לחייך לכל יהודי! להאיר 
פניך לכל יהודי! ולהתחזק באמונה, ולחזק את עם ישראל באמונה! 

 לדבר איתם אמונה!

צריך אדם להכין את עצמו, לפני שנכנס לבית שלו. מה להכין את 
אקבל את אשתי בסבר פנים יפות! איך אני  עצמו? שיחשוב 'איך אני

אבוא ואני יאיר לאשתי את הפנים שלי! איך אני אקדים לה שלום 
ואהבה! איך אני נכנס הבייתה אחרי שכל היום לא ראתה אותי 
אשתי, כמה שעות, איך אני אבוא ואני אחיה אותה!'. לפעמים 

... האישה גם כן עבר עליה מה שעבר עליה ולא יכולה תמיד לדבר
 אבל כשאדם בא עם חיוך, פנים מאירות, הוא מחיה את השני!

כל בעל צריך לדעת שאסור לו להרשות לעצמו לבוא עם פנים 
עצובות, או לבוא עם כעס ועצבים הבייתה, הוא צריך לבוא עם 

מה, אדם לוחץ על כפתור ונהיה  -פנים שמחות. אבל מה, יש שאלה 
עליו מה שעבר עליו,  פתאום שמח, מחייך? מסכן, הבנאדם עבר

בפרט מה שרבנו אומר שכל אדם מלא ייסורים, ואומר רבנו שטבע 
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 מחייך העסק? אפשר להתחיל? בס"ד.

אמריקאי, צרפתי, ישראלי, ומטומטם, היו במטוס. הטייס הודיע 
להם שחייבים לנטוש את המטוס, חייבים לצנוח, כי עוד מעט לא 
יהיה מטוס. אבל היו רק שלשה מצנחים, והם ארבעה אנשים. 
האמריקאי הזדרז, לבש את המנצח, אמר: "אנחנו האומה הכי 

"אני הכי חכם חשובה", וקפץ. המטומטם הזדרז גם כן, אמר: 
בעולם!", וקפץ. אז הישראלי אומר לצרפתי: "בבקשה בבקשה, 
תקח את המצנח", הצרפתי לא הבין, אמר לו: "מה אתה מוותר?", 

 �😊�אמר לו: "ה'חכם' לקח את השק שינה" 

אותו מטומטם, שלמד קורס צניחה, אז אמר לו המדריך: "כשאתה 
יורד לאט  קופץ אתה מושך בידית הזו, נפתח לך מצנח, ואתה

לאט...", שאל אותו: "ואם לא יפתח?!", אמר לו: "אתה מושך 
בידית השניה, נפתח לך המצנח הרזרבי", שאל אותו: "ומה אני 
יעשה למטה?", אמר לו: "מחכה לך שם ג'יפ". טוב, הוא ישב 
במטוס, הגיע הזמן, קפץ, משך את הידית, לא נפתח לו המצנח 

א נפתח המצנח השני, אמר: הראשון. מושך את הידית השניה, ל
רק ג'יפ חסר לו . �😊�"איזה בנאדם, בטח גם ג'יפ הוא לא הכין לי" 

 �😊�לטומטם הזה... 

יש מצווה בתורה ללכת בדרכי ה' יתברך, להתנהג במידות של ה' 
יתברך. ה' יתברך הוא נתן לנו תורה ומצוות והוא רוצה שנהיה 

תוב בתורה כמוהו, שנתנהג כמוהו, נלך במידות שלו. כמו שכ
"והלכת בדרכיו", פירוש המצווה הזו הסביר החפץ חיים, 
שנצטווינו בזה לילך במידותיו של הקב"ה אשר הם כולם רק לטוב. 
שאנחנו צריכים ללכת במידות של הקב"ה, שכל המידות שלו רק 
לטוב. כל יהודי צריך להיות כמו הקב"ה, רק מידות טובות צריך 

הוא רחום אף אתה רחום...', מה הוא שיהיה לו. וחז"ל הסבירו 'מה 
סבלני אף אתה תהיה סבלני, וכו', על זו הדרך, אדם צריך להיות 

 כמו הקב"ה.

ויש עוד מידה של הקב"ה, 'מה הוא חייכן גם אתה תהיה חייכן, 
שצריכים לחייך. מאיפה לומדים את זה? כתב רבי משה קורדבירו 

ד יקבל כל אדם זצ"ל שפניו של אדם תהיינה מאירות תמיד, ותמי
בסבר פנים יפות, שכן בכבוד עליון נאמר 'באור פני מלך חיים', שה' 
יתברך יש לו פנים מאירות, והבנאדם צריך להיות כמו ה' יתברך, 
לכן גם הוא צריך להיות עם פנים מאירות. "...וכל המסתכל 
בהם...", בפנים של ה', "...לא ימצא אלא שמחה וסבר פנים 'יאר 

ך ויחונך', 'כי באור פניך נתת לנו תורת חיים'...", אור ה' פניו אלי
הפנים! אדם צריך ללכת עם פנים מאירות! להאיר את הפנים שלו 
לכל בנאדם. וזה, מאיפה למדנו את זה? מהפסוק 'והלכת בדרכיו', 
כמו שה' יתברך מחייך, והוא תמיד בשמחה, כמו שכתוב 'עוז 

ש שמחה. ורבנו מביא וחדווה במקומו', לפני ה' יתברך תמיד י
בליקוטי מוהר"ן, תורה קע"ב, הרבי אומר שה' יתברך מראה פנים 
שוחקות, פרושו שהוא מחייך, חיים וטובה לעולם, ולהפך להפך. 
אם ה' לא מחייך, אז מסוכן. "...וכן הצדיק שמראה פנים שוחקות 
הוא טוב וכן להפך. וזה 'ראה נתתי לפניכם היום את החיים ואת 

המוות ואת הרע'...". אנחנו בס"ד למדנו עכשיו שאדם הטוב, את 
 צריך ללכת עם פנים מאירות.

אומרת המשנה: "שמאי אומר והווי מקבל את כל האדם בסבר 
פנים יפות", ומה פירושו פנים יפות? לצבוע את העיניים בכחול, 
ואת הריסים בשחור? מה זה פנים יפות? שצריכים כולם ללכת 

נו יונה: "שיראה להם פנים של שמחה". לקוסמטיקאית? אומר רב
 אז פנים יפות זה פנים של שמחה.

בא נראה את ההפך מפנים יפות, פנים רעות. איפה רואים את זה? 
בנחמיה, בפרק ב', פסוק ב': "ויאמר לי המלך מדוע פניך רעים", 

כי בעבור העצבון השתנה מאור  פניך רעים:אומר ה'מצודות דוד': "
עצוב אז הפנים שלו נהיים רעות, וכשאדם  פניו לרוע". כשאדם

שמח הפנים שלו יפות. פשוט, ככה למדנו עכשיו, נכון ככה למדנו? 
 כן.

אז המשנה אומרת שאדם צריך לקבל את כל האדם בסבר פנים 
 יפות, פירושו לחייך לכל אחד! 

צריך אדם לדעת, הפנים היפות שמראה האדם הוא יותר מכל 
לתת לשני, מלמד שכל אדם אם נתן ענייני גשמיות שאדם יכול 

לחברו כל מתנות שבעולם ופניו כבושים בקרקע, מעלה עליו הכתוב 
 כאילו לא נתן לו כלום!

אדם נותן למישהו את כל המתנות שבעולם, אבל עם פרצוף של 
תשעה באב, פרצוף מלפפון חמוץ, מעלה עליו הכתוב כאילו לא נתן 

 לו כלום.

ם יפות, אפילו לא נתן לו כלום אבל המקבל את חברו בסבר פני
מעלה עליו הכתוב כאילו נתן לו את כל המתנות שבעולם! וזה כל 
אחד מבין את זה טוב. שאדם מקבל אותך בסבר פנים יפות, אתה 

 מקבל כזו חיות! 

עכשיו, כשאדם הולך עם פנים רעות, כשאדם הוא עצוב, השני רואה 
מתחיל לחשוב:  אותו, ונשבר! חבר שלו רואה אותו וממש נשבר!

"מה עשיתי לו?! למה הוא שונא אותי?! למה הוא עושה לי פרצוף 
כזה?! למה הוא מתנהג אליי ככה?!", מתחיל לחשוב! הבנאדם 

 נשבר!

אבל אם אדם הולך עם פנים מחייכות, אז השני מקבל ביטחון! 
 'הנה הוא אוהב אותי! הוא חייך אליי!', מקבל ביטחון! 

יש להם ייסורים גדולים ונוראים, ר"ל, רבנו אומר שיש אנשים ש
ואי אפשר להם לספר מה שבלבם, יש כאלו אנשים סגורים שהם 
לא מספרים מה שבלבם. "...וכשבא אדם עם פנים שוחקות יכול 
להחיות אותם ממש". תזכרו טוב, שהקב"ה מנהיג את העולם 

כשאדם  –מידה כנגד מידה, ובמידה שאדם מודד בה מודדים לו 
פנים מאירות! פנים שמחות! ומקבל כל אדם בסבר פנים הולך עם 

 יפות, פירושו מחייך לכולם, ה' גם מחייך לו!

מה למדנו בלקוטי מוהר"ן? שהקב"ה מחייך לבנאדם הוא חיים 
וטובה לעולם! וכשאדם עושה פרצופים לכולם, מלפפון חמוץ, 

 הקב"ה גם יכול לעשות לו איזה מלפפון חמוץ, ואוי ואבוי לו.

מדנו את זה בשני אופנים. באופן הראשון אנחנו חייבים להיות אז ל
כמו הקב"ה, כמו שה' יתברך הוא יש לו פנים מאירות, אנחנו 
צריכים ללכת בדרכיו שגם לנו יהיו פנים מאירות. אבל גם למדנו 
עכשיו באופן השני, שאדם הוא כביכול פועל איך ה' יסתכל על 

חייך לעולם, יחייך לעם העולם. אם אנחנו רוצים שה' יתברך י
 ישראל, אנחנו צריכים לקבל אחד את השני בסבר פנים יפות.

בטח אתם חושבים שהחיוך אולי זה דבר חיצוני? לא! למה קוראים 
לזה פנים? מלשון פנים! שבפנים רואים את מה שיש בלב של השני! 
בפנים של האדם רואים את מה שבליבו. ומאיפה לומדים את זה? 

ה. שאמר לו: "מדוע פניך רעים, ואתה אינך חולה", גם כן מנחמי



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

נעשה  שהכל  כשמכירים  ההצלחה  עיקר 
בכח התפילה

בפרשתינו מבואר אודות יציאת עם ישראל למלחמה 
מול בני מדין ומצוה התורה הקדושה: (במדבר לא ד) 
"ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ְלכֹל ַמּטֹות ִיְׂשָרֵאל ִּתְׁשְלחּו 
ַלָּצָבא" הנה חז״ל (תנחומא מטות פרק ג) מפרשים 
למלחמה,  נשלחו  שבט  מכל  אנשים  אלף  רק  שלא 
אלא כנגד כל אלף היוצאים למלחמה נשלחו גם אלף 
הצורה  היא  זו  בתפילה.  שיעמדו  שבט  מכל  אנשים 
שעם ישראל ניגש למלחמה, כי נצחונו של עם ישראל 

הוא על ידי התפילה (כאמור לעיל). 

יחזקאל,  (אור  זצ״ל  לוינשטיין  יחזקאל  ר׳  המשגיח 
אמונה עמ׳ ק״פ). עמד על דברי חז״ל, שמלשון חז״ל 
משמע שמכל שבט ושבט יצאו אלף לתפילה, והיינו 
הניגשים  אלו  עם  יחד  למחנה  מחוץ  יצאו  הם  שגם 
לאנשי  מנגד  להתפלל  עמדו  ושם  במלחמה,  להרוג 

המלחמה.

שיעמדו  הספיק  לא  מדוע  לוינשטיין,  הרב  שאל 
הלוחמים,  על  רחמים  יבקשו  ומשם  המחנה  בתוך 
מחוץ  דווקא  ולהתפלל  במיוחד  לצאת  הוצרכו  למה 
למחנה? וכן קשה, שהרי כל כלל ישראל ומשה רבינו 
הנמצאים במחנה ביקשו בתפילה שינצחו במלחמה, 
מכל  לייחד  והוצרכו  זו  תפילה  הספיקה  לא  מדוע 
ליוצאים  ממש  במקביל  לתפילה,  אנשים  אלף  שבט 
קירבה  כי  לוינשטין,  הרב  מבאר  אלא  למלחמה? 
האדם אל הרע והשקר גדולה מאוד, ומחשבת 'כוחי 
ועוצם ידי' שהאדם תולה הצלחתו במעשיו ואינו מייחס 
בלב  עמוק  כה  ומושרשת  טמונה  להקב״ה,  אותה 

בני האדם, עד שאם לא ייגע האדם לעקור מקירבו 
הרהורי כפירה אלו, לא יוכל למלט את נפשו מהם. 
אפילו  אלא  עם,  בפשוטי  רק  אמורים  הדברים  אין 
באופן  זו  נקודה  על  לעבוד  חייבים  שבדור  הגדולים 
מיוחד כל ימי חייהם. והנה היוצאים למלחמה עם מדין 
היו מן הגדולים שבעם, וכדאיחא בחז״ל (במדבר רבה 
כנאמר:  צדיקים,   - אנשים  מאתכם  ״החלצו  ב)   כב 
בחר לנו אנשים״, וכידוע אפילו המספר בין תפילין של 
יד לשל ראש חוזר מעורכי המלחמה (סוטה דף מד:), 
ואם כן אלו היוצאים למלחמה לא היה בהם אפילו 
עוון קל כזה. ומכל מקום על אף גדלותם קרוב האדם 
שהכל  מדין,  במלחמה  אפילו  לכן  כפירה.  למחשבת 
יודעים שהיא מלחמת מצוה ובאים לנקום נקמת ה', 
יש חשש שכאשר ינצחו במלחמה יתלו את הנצחון 
לומר  הרעים  כוחותיו  ידי  על  מסוגל  והאדם  בכוחם, 
כל מיני טיפשות שבעולם, העיקר לא להכיר שמכח 

השם יתברך נעשה כל זה.

היו  למלחמה  אנשים  שנשלחו  מידה  באותה  ולכן 
צריכים לצאת מן המחנה אנשים לתפילה, להורותם 
המנצח  הוא  כוחם  שלא  שידעו  בינה,  וללמדם 
במלחמה אלא רק כה התפילה. לדבר זה לא הועילה 
הפילה משה רבינו והפילה כל ישראל שהיו במחנה, 
בעיניהם  יראו  עצמה  המלחמה  שבשעת  הוצרך  כי 
את כח התפילה, כי קרוב האדם למראה עיניו. ועל 
אף ידיעתם שבמחנה מתפללים עבורם, מכל מקום 
אותם  גוררת  המלחמה  נצחון  של  העיניים  ראיית 
לומר: ״כוחי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה״, ורק 
על ידי ראיית האנשים העומדים בתפילה היו ניצולים 
״והיה  שנאמר:  עמלק  במלחמת  גם  רואים  כך  מזה. 
ידו  יניח  וכאשר  ישראל  וגבר  ידו  משה  ירים  כאשר 

דף  (ר״ה  חז״ל  ופירשו  יא),  יז,  (שמות  עמלק״  וגבר 
כט.): ״וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות 
ליבם  משעבדים  שישראל  זמן  כל  אלא  מלחמה, 

לאביהם שבשמים היו מתגברים״.

מכירים  כאשר  רק  היא  ישראל  עם  של  ההצלחה 
הלוחמים  אותם  וגם  התפילה,  בכח  נעשה  שהכל 
האוחזים בחרב, צריכים באותה שעה לשעבד לבם 

להכיר כי לה' המלחמה.

 המנהג שלא לשמוע שירים ומנגינות בימי בין המיצרים
בין  בימי  נאסרו  ומחולות  ריקודים  א. 
המיצרים משום שהם ימי אבל כללי לעם ישראל, כי 
בי"ז בתמוז הובקעה העיר ירושלים, ונכנסו האויבים 
והרגו באכזריות טף ונשים מעם ישראל, עד ט' באב 
שבו שרפו את המקדש. מגן אברהם (סימן תקנ"א סעיף 
קטן י) והביאו המהר"ח פלאג'י במועד לכל חי (סימן ט' אות י"ח).

לנו  היה  הדין  מן  ב. 
להמנע מלשמוע נגינות מכלי שיר 
עמוד  (מ"ח  סוטה  השנה.  כל  במשך 
המנהג  אולם  א').  עמוד  (ז'  וגיטין  ב') 

במשך  נגינות  לשמוע  להקל 
השנה. המאירי (גיטין ז') וכן פסק בחזון 
לשמוע  לו  אין  קנב).  (עמ'  עובדיה 

בתמוז  עשר  שבעה  מיום  נגינות 
ואפילו  באב.  תשעה  לאחר  עד 
שירים מטייפ וכדומה דינם ככלי 
זמר לענין זה. (הליכות שלמה פרק י"ד 

מגיל  לילדים  אף  נגינה  לשמוע  לאסור  ויש  ד')].  הגה 

חינוך. אגרות משה (אורח חיים חלק א' סימן כ"א אות ד'). 

שירה בפה כשהיא דרך הודאה ובלי כלי  ג. 
וכמו  בתפילה,  נעימה  להשמיע  וכן  מותרת,  נגינה 
ברננה"  לפניו  בואו  בשמחה  ה'  את  "עבדו  שנאמר 
וכל שכן בשבת. שדי חמד (פאת השדה מערכת בין המצרים 
אות י) וחזון עובדיה (עמ' קנב). ויש אומרים שמראש חודש 

ג'  (חלק  לציון  אור  בפה.  משירה  אף  להימנע  ראוי  אב 
פרק כ"ה אות ב').

ישמע  לא  עצמו  חודש  ראש  ביום  אף  ד. 
מנגינות, אע"פ שבשר מותר לאכול ביום זה. כן פסק 

באור לציון (הנ"ל).

הסובל  אדם  ה. 
מדכאון, רשאי לשמוע שירים עד 
עצבים  וחולה  אב.  חודש  ראש 
מותר לו לשמוע כלי שיר אפילו 
האור  פסק  כן  באב.   תשעה  ביום 
לציון (שם) ומותר לנגן בבתי חולים 

ולחזקם.  חולים  את  לשמח  כדי 
הגה  י"א  פרק  שלמה  (הליכות 

 .(54

כשעושה  זמר  לשמוע  מותר  ו. 
או  בדידות  להפיג  מנת  על  רק 

פחדים. (הליכות שלמה חלק ג' פרק כ"ה הגה 8). 

לשמוע  וצריך  וכדו'  במכונית  הנוהג  ז. 
ואין  לשמוע,  רשאי  יירדם  שלא  מנת  על  מוזיקה 
פי  על  מאיסורא.  סכנתא  דחמירא  בזה  להחמיר 
הב"ח (סי' תקס) ומשנה ברורה (סימן תקס סעיף קטן י"ג).

התעמלות  לעשות  ביותר  שזקוק  מי  ח. 
מטעמי בריאות ולצורך כך צריך לשמוע זמר, בעת 

הצורך הדבר מותר, בתנאי שאינו עושה לשם הנאה 
כלל. גליון שמעתתא עמיקתא בשם הגרש"ז אולמן שליט"א על 

פי דברי המשנה ברורה (הנ"ל).

השומע כלי זמר בעל כרחו כגון באוטובוס  ט. 
וכדו' אינו עובר איסור ואינו צריך לאטום אזניו שהרי 
אינו מתכוין להנות. מרן הרב חיים קנייבסקי (קרא עלי מועד 

פרק ב' אות ה' בתיקונים). 

לא  שאם  לתלמידים  מוזיקה  המלמד  י. 
ילמד יפסיד פרנסתו עבור ימים אלו רשאי לנגן עד 

שבוע שחל בו ת"ב. (חזון עובדיה עמוד קנח בהערות).

להשמיע  להקל  יש  לילדים  קייטנה  יא. 
את  לנהל  קשה  בלעדיה  אם  נגינה  וכלי  מוזיקה 

הילדים. (אמת ליעקב עמ' קכד בהגה).

קלטות סיפורים אף אם משולבים בהם  יב. 
מעט שירים מותר לשומעם בימים אלו. (הליכות שלמה 

פרק י"א הגה 53). 

בסעודת מצוה הנערכת בימי בין המצרים  יג. 
המלווים  שירים  ולהשמיע  להקל  נהגו  הספרדים 
בכלי נגינה. שו"ת חיים שאל (חלק א' סימן כא) והאשכנזים 
מחמירים בזה, ומכל מקום לכולי עלמא שירה בפה 

מותרת. מרן הרב אלישיב זצ"ל (תורת המועדים ס"ה אות ג).

יש מתירים בסעודת של ז' ימי המשתה  יד. 
ריקודים וכלי שיר. ויכול כל אדם להיות שם ולשמוח 
בשמחתם. חזון עובדיה (עמ' קנג בהערות) ושו"ת משנה הלכות 

(חלק ו' סימן קט).

מוסר הפרשה
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

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

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ִזְכרֹונֹו  ִממֹוַהְרַנ"ְּת  ַמע  ֶׁשּׁשָ ֵמָאִבי,  ָׁשַמְעִּתי 
ִלְבָרָכה, ֶׁשִעַּקר ְׁשִביַרת ְלָבבֹו ַּבֲחצֹות ְוִקּנֹות הּוא 
ְּבַהְרָּגָׁשתֹו ִמַּלת ֵאיָכה ֵאיָכה ֶנְחַרב ָהאּוָלם ְוכּו'. 

(ָׁשם א תרפ )

ַּפַעם ַאַחת ָיַׁשן ָהַרב ַנְחָמן טּוְלְטִׁשיֶנער ִזְכרֹונֹו 
ִלְבָרָכה ַּבֲחַדר מֹוַהְרַנ"ְּת, ְוָׁשַמע ֵאי ֶׁשמֹוַהְרַנ"ְּת 
ְוָאַמר:  ַלַאֲחֶריָה  ּוִמְתּבֹוֵדד  ֲחצֹות  ִּתּקּון  ְמַסֵּדר 
ֶאת  יֹוֵדַע  ֲהֵרי  'ַאָּתה  עֹוָלם"  ָרֵזי  יֹוֵדַע  "ַאָּתה 
ֲהֵרי  ַהָּקדֹוׁש הּוא  ָהעֹוָלם, ַרֵּבנּו  ַהּסֹודֹות ֶׁשל ָּכל 
ָּכֶזה'.  ְלַרִּבי  ֵקַרְבָּת  ְואֹוִתי  ָהעֹוָלם,  ֶׁשל  ַהּסֹוד 
ם ִיְתָּבַר, ֶׁשְּיַצֵּית ֶאת ַרֵּבנּו  ְוִהְתִחיל ְלַבֵּקׁש ְלַהּׁשֵ
ְזצּוַק"ל ְוִיְתָקֵרב ֵאָליו ֶּבֱאֶמת. (ֲאָבֶני"ָה ַּבְרֶזל, שם 

סט"ו)

ַעד  ְּבַתּמּוז  ָעָשֹר  ְבָעה  ִמּׁשִ ַאַנ"ׁש  ָהיּו  נֹוֲהִגים 
ַאַחר  ּוְלַזֵּמר  ִרּקּוד  ַלֲעׁשֹות  ָאב  חֶֹדׁש  רֹאׁש 
ַהְּתִפָּלה ֶאת ַהֶּזֶמר ַהָּידּוַע ַעל ַהָּפסּוק "ִּכי ִנַחם 
ְלַאַחר  אּוָלם  ָנה,  ַהּׁשָ ְּבָכל  ּוְכֶהְרֵּגָלם  ִצּיֹון",  ה' 
רֹאׁש חֶֹדׁש ָאב ַעד ְלַאַחר ִּתְׁשָעה ְּבָאב א ָרְקדּו 

(שיש"ק שיח שרפי קודש ד קצא) . 

פנינים
חסידות ברסלב
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גן עדן על טישו
 דפיקות באישון לילה אינן דבר מצוי. ר' שמחה רז 
בלבוש  אברך  שם  וגילה  פליאה  אחוז  לדלת  ניגש 

חסידי. 

"מה רצונך?" התעניין בעל הבית. 

הוא  בנימוס.  האברך  שאל  להיכנס?"  "אפשר 
הוא  לכן  קודם  אך  דחוף,  עניין  בשל  שהגיע  הסביר 

אכן  האם  לברר  חייב 
הנכונה.  לכתובת  הגיע 
מראש  מתנצל  הוא 
שנראה  הנושא  על 
מדובר  אבל  קשור,  לא 

בפיקוח נפש. 

שניהם  ישבו  כאשר 
שאל  הבית,  בסלון 
את  החסידי  האברך 
נכונה  האם  הבית  בעל 
השמועה שאחד מראשי 
החילונים  המדינה 
העניק את העולם הבא 
ששירת  בעת   - שלו 

בצבא - לשמחה רז. 

דברים  סיפר  רז 
"התווכחנו  כהווייתם: 
קצין,  ואותו  אני  רבות, 
בנושאי יהדות. יום אחד 
'קצין מוכשר  אמרתי לו 
חלופית  תוכנית  שומר 
במקרה  לנסיגה ומילוט, 
המקורית  שהתוכנית 
נכשלה. מה תעשה אם 
אריכות  אחרי  לך  ייוודע 
ימים ושנים שטעית בכל 

מהלך חייך?'

טישו  הרים  "הקצין 
מהרצפה וכתב עליו: 'אם יש לי עולם הבא, חלקי בו 

נתון לשמחה רז'..."

שאותו  סיפר  הוא  החסידי.  האברך  הזדהה  עתה 
החל  לאחרונה  אביו.  מאשר...  אחר  לא  הוא  קצין 
אביו להתקרב ליהדות. "אבא לא ידע מה זה עולם 
הבא", התחנן הבן לשמחה רז, "אני יודע מה זה. אני 

מבקש שתחזיר לו את הפתק".

שמחה  השיב  משחק",  לא  זה  הבא.  עולם  "זה 
שקיבלתי  נכון  זה.  על  לחשוב  לילה  צריך  "אני  רז. 
אולם  מאומה.  בכך  להשקיע  ובלי  יד  כלאחר  אותו 
יישוב  וצריכים  ביותר  רציני  בדבר  מדובר  מבחינתי 

הדעת". 

"אבא שלי לא צעיר, ולאחרונה גם לא הכי בריא", 
וחס  חלילה  "אם  הבית,  בעל  בפני  הבן  התחנן 

יגיע  הוא   - לבורא  נשמתו  את  מחזיר  הוא  הלילה 
עירום ועריה. הלב שלך מסוגל להפקיר יהודי לנצח 

נצחים?!..." 

רז  שמחה  הבטיח  כאלה  נוקבים  תחנונים  מול 
לבן שבבוקר השכם הוא ישאל דעת תורה בנושא 
רז  ניגש  בבוקר  למחרת  יהיה.  כך   - שיפסקו  ומה 
לו  וסיפר  לוין,  אריה  רבי  של  בנו  לוין,  שמחה  לרבי 
ליל  מאורעות  את 
לוין  שמחה  רבי  אמש. 
'למכור  שהמושג  אישר 
נמצא  כבר  הבא'  עולם 
לוין  הרב  במקורות. 
של  שבביתו  סיפר 
אביו - רבי אריה - היה 
סיפור  ובו  עתיק  ספר 
עבירה  שרכש  יהודי  על 
מכן,  ולאחר  מחברו 
פסקו  הנשמות,  בעולם 
שייכת  אכן  שהעבירה 

לו והוא יישא בעונשה.

הלכה  עושים  מה 
למעשה? 

(לוין)  שמחה  רבי 
ניגשו  (רז)  שמחה  ור' 
רבי  הגאון  בית  אל 
אלישיב,  שלום  יוסף 
היה  לוין  שמחה  שרבי 
את  בפניו  והציגו  גיסו, 

הסיפור. 

פרטי  שמיעת  לאחר 
הגרי"ש  קבע  הסיפור 
מיד שלא חל שום קניין 
וממילא אין אפילו צורך 
לא  מאומה  כי  להחזיר, 

נלקח... 

כאן היה תורו של שמחה רז להסביר בפני הגאון 
את התנגדותו להחזרת הפתק. "אינני רוצה שאותו 
בלי  ולוקחים  נותנים  הבא  שעולם  יחשוב  קצין 
ערך  בעל  הוא  הזה  שהדבר  שיבין  אלא  מחשבה, 
ושווי גם כלפיו. אלך לר' אורי זוהר", הציע רז, "חברו 
מנוער של אותו יהודי. הוא יגלגל עימו דברים אודות 
את  יכאב  אכן  הוא  אם  בו,  ואמונתו  הבא  העולם 
נתינת החלק שלו בעולם הבא והדבר יהיה אכפת 

לו - אזי אוותר".

לשמע ההסבר נענע הרב אלישיב בראשו בקורת 
רוח ושיבח את הדברים. 

לשמחת כל הנוגעים בדבר, לאחר בירור קצר אצל 
הקצין לשעבר, הוחזרה לו פיסת הטישו היקרה...

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

מאחריות  פוטר  לא  זה  אבל  ֵמֵקל,  זה  שנתיים. 
ומהשקעה, כי בסופו של דבר אם משהו חלילה 
לא  למקומות  מגיעים  והילדים  בדרך  משתבש 
טובים – מי שיאכל את הדייסה המרה זה אתם 

ההורים ולא המחנכים.

אז מה צריכים לעשות? להרבות בתפילות, שני 
ההורים, רק תפילות ועוד תפילות, יום יום.

שהרי מה זה אומר שהבן שלכם במסגרת, האם 
ומוגן?  הוא שמור  האם  בסדר?  זה אומר שהכול 
ביותר  הטובות  במסגרות  גם  לא.  ממש  ממש 
למחנכים  לזכות  גדולה  דשמיא  סיייעתא  צריכים 
וגם  הילדים,  עם  טוב  קשר  להם  שיהיה  טובים 
ובכלל  טובים,  חברים  עם  רק  יתחברו  שהילדים 
בגשמיות  הזה  בדור  שיש  הסכנות  מכל  שיינצלו 

וברוחניות.

מאוד  טובים  תורה  תלמודי  על  שמענו  כבר 
על  שמענו  כבר  קשים.  קלקולים  בהם  שהתגלו 
מקולקל  חבר  בגלל  רעה  לתרבות  שיצא  ילדים 
אחד. וכבר שמענו וראינו שאפילו מלמדים טובים 

הרסו ילד בגלל תקשורת לקויה בין הרבי לילד.

על מה להתפלל?
הילדים,  על  תפילות  יום  כל  תקדישו  לכן 
ביותר  הטובים  החינוך  מוסדות  את  להם  למצוא 
ישלח  שה'  תתפללו  ביותר.  להם  והמתאימים 
להם את המלמדים טובים ביותר שיהיו שליחים 
טובים להחדיר בהם אהבת תורה ויראת שמים, 
בהם  וישקיעו  הילדים  את  יאהבו  שהמלמדים 
ויאירו להם פנים ויקרבו אותם, ובכלל תתפללו על 

המלמדים שתהיה להם סייעתא דשמיא.

על  מתפללים  אתם  שכאשר  לכם  ודעו 
בספר  כמובא  אתכם,  אוהבים  הם  המלמדים, 
הם  אתכם,  אוהבים  הם  וכאשר  המידות, 

משקיעים יותר בילדים שלכם.

ובנוסף תתחננו לה' בכל יום שיקרב את הילדים 
וירחיק  אותם  ושירחיק  טובים  לחברים  שלכם 
מהם כל חבר רע. וגם תרבו בתפילות שהילדים 
היום  שיש  הרוחניות  הסכנות  מכל  יינצלו  שלכם 

בכל כלי המשחית הטכנולוגיים ועוד ועוד.

עשרים  הילדים  עם  להיות  יכולים  לא  אתם 
קורה  מה  מושג  לכם  אין  ביממה.  שעות  וארבע 
מסתובבים  שהם  ארוכות  שעות  באותן  איתם 
במסגרות שלהם. אבל אתם כן יכולים להתפלל 
הילדים  את  מלוות  שלכם  והתפילות  עליהם, 
להם  שתהיה  בתפילות  תרבו  עליהם.  ושומרות 

אהבת תורה ויראת שמיים וילכו בדרך הישרה.

אחר  במעקב  זמן  להשקיע  גם  חייבים  וכמובן 
הילדים שלכם, להיות בקשר עם הצוות החינוכי, 
וההישגים  ההתקדמות  הלמידה  אחרי  לעקוב 
ההתנהגות  אחרי  חשוב  פחות  ולא  ילדיכם,  של 
תמיד  להיות  צריכים  שלהם.  והתפילה  והמידות 
עם אצבע על הדופק ולשבת עם הילדים לשיחות 

וללימוד.

ויש לנו כלל שלפום צערא אגרא, לפי ההשקעה 
מהילדים  בנחת  שלכם  השכר  יהיה  כך  שלכם 

שזה האושר האמתי בעולם הזה ובעולם הבא .

בברכת 

שבת שלום ומבורך!
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מנהל החשבונות
ניסיון שיכול להקשות על בני הזוג את חייהם הוא, 
כאשר אחד מבני הזוג - הוא דקדקן, ורוצה מבן הזוג 
מצוי  למשל,  כך,  שמוציא.  שקל  כל  על  פירוט  שלו 
שמבקשים  כאלה)  נשים  גם  יש  (אבל  בעלים  שיש 
כל  הלך  לאן  ולזכור  מדוקדק,  וחשבון  דין  מהאישה 
שקל ולאיזה צורך השתמשה בכל אגורה... וגם יש 
לו ביקורת על כל מה שהיא קונה; זה - יקר, וזה - 
אפשר   - וזה  לחכות,  אפשר   - וזה  זה,  בלי  אפשר 
קשה  ניסיון  הוא  זה  כל   – וכו'  וכו'  משומש  לקנות 

מאד לאשה. 

ההתחלה של הדרך לצאת מהייסורים האלו היא 
קודם כל לקבל את זה באהבה בתור כפרת עוונות, 
ולא לריב עם בעלה על כך. וצריכה האישה להתפלל 
ולבקש מה' שיעזור לה לצאת מהייסורים, וכן היא 
עוון',  ללא  ייסורים  'אין  כי  תשובה,  לעשות  צריכה 
ובוודאי אם יש לה ייסורים מבעלה, זה לא בחינם, 
להמתיק  יכולה  היא  תשובה,  תעשה  היא  ואם 
ייסורים אלו. אחרי כן תדבר עם בעלה, או לבד או 
על ידי מתווך, על מנת להגיע להסדר, שבעלה יקציב 
לה סכום מסוים שהיא יכולה להסתדר אתו, ויותר 

לא ידבר אתה מלה על הכסף שמוציאה. 

שלא  להסדר,  בעלה  עם  להגיע  חייבת  האישה 
אחרת  כסף,  על  מתווכחים  ולא  כסף  על  מדברים 
יהיו  חייה  כזה,  הסדר  בלי  בזה.  תעמוד  לא  היא 

וכך  ייגמר.  איך  לדעת  אפשר  שאי  מפרך,  משא 
תתבע ממנו: או שתיתן לי איזה סכום חודשי שאני 
מסתדרת איתו ולא תדבר אתי על זה, או אל תיתן 
בתפילה,  זה  על  שתרבה  והעיקר,  בכלל.  כסף  לי 
שיגיעו למצב הבריא שלא צריכים להתווכח על כסף. 

ואגב שעסקנו בבעל כזה ש"מצמצם" את אשתו, 
נכתוב על תופעה הפוכה, והיא התופעה של אותן 
מוכנות  לא  והן  משלהן,  הכנסה  להן  שיש  נשים 
שתהיה לבעל גישה לכסף שלהן. נמצא, שאת הכל 
הן "מפילות" על הבעל: הוא זה שצריך לקנות הכל, 
לשלם את כל החשבונות, כולל חשבונות המנופחים, 
שרק היא משתמשת בהן, ומצד שני, היא לא נותנת 
נסבל  בלתי  מצב  זהו  שברשותה.  בכסף  לנגע  לו 
לבעל, ובאמת, על פי ההלכה אסור לה לעשות את 

זה. 

ישנו מצב אחד ויחידי שהאשה יכולה לומר לבעלה 
שלא יגע בכספה, והוא, רק אם היא אינה מקבלת 
ממנו אגורה למחיה, שאז היא אומרת לו: אתה לא 
מפרנס אותי - אני עובדת, וכל מה שאני מרוויחה, 
הולך אלי בלבד. זה נקרא בלשון חז"ל: יכולה אשה 
לומר: איני עושה ואיני ניזונת. כלומר: אני לא מכניסה 

לך כסף, וגם איני מבקשת ממך כסף. 

לכן אם אשה שיש לה הכנסות משלה, משלמת על 
כל הוצאות המחייה שלה, כולל לפחות חצי משכר 
הדירה, חצי מהחשמל, חצי מהקניות לבית וכו' וכו', 
אז היא יכולה לומר על החלק הנשאר, שלא יגע בו. 

אבל היא לא יכולה לחיות, לגור, לאכול ולשתות על 
ובאמת,  שלה.  בכסף  יגע  ושלא  הבעל,  של  חשבונו 
החלק  עם  להקדים  צריכים  ההלכתי  הצד  לפני 
המוסרי. כי אפילו אם יש לאשה היתר הלכתי שלא 
שחיים  זה,  בית  מן  איזה  אבל  בכספה,  בעלה  יגע 
בו שני אנשים עם חשבונות נפרדים וכד'? זה ברור 
חיים  הם  כי  בית,  לשלום  כאן  להגיע  אפשר  שאי 
ממון,  של  רע  יצר  ממש  וזהו  לדירה.  שותפים  כמו 
שעל ידו אי אפשר שיהיה קשר בין האשה והבעל. 
התנהגות  עם  בית  לשלום  לצפות  יכולה  אשה  איך 
בחנם,  חיה  את  הגיוני.  לא  וזה  מוסרי  לא  זה  כזו? 
וגם לוקחת את כל הכסף לעצמך? גם על פי השכל 
הישר זהו חוסר יושר מוחלט, וזה לא מוסרי וזה לא 
שמתנהגת  שאשה  ברור  זה  בית.  שלום  לידי  יביא 
ככה, היא לא רוצה שלום בית ולא שותפות, ואין כאן 
אהבה ואין כאן זוגיות, וצריכים לעשות לכל הנישואין 

הללו טיפול שורש. 

"בגן  בספר  ילמדו  שניהם  הזוג  שבני  והעיקר, 
זה  ידי  ועל  האושר",  ו"בגן  החכמה"  ו"בגן  האמונה" 
לרמות  הזה  לעולם  לתת  שלא  כלים,  להם  יהיו 
אותם, ולא יבזבזו את ימיהם לריק סביב ויכוחים על 
כסף, שאין דבר יותר מכוער מזה, אלא יאמינו שה' 
הוא הזן והמפרנס, ורק על ידי השלום הוא יתברך 
תמיד  העיקר  ולכן  הזוג,  בני  על  ברכתו  את  משרה 
ובכל מצב הוא לעבוד על אהבה ועין טובה, ולשמור 

על השלום, וכך ודאי לא יחסר להם לעולם דבר. 

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש

052-2240696

רבינו הק' נולד לאביו רבי שמואל סג"ל הלוי מצאצאי 
שבתי  רבי  הש"ך-  נכדת  שהיתה  הקד' ולאמו  השל"ה 

הכהן זיע"א.

 את תורתו למד בתחילה מתוך דחקות נוראה, וביתו 
בתעניות  היה  שרוי  עצמו  שהוא  ובעוד  מכל,  ריק  היה 
רובו של שבוע, רעבה משפחתו ללחם ממש, ומספרים 
ונגרם  גדול  קור  היה  הגדול  החורף  בימי  אחת  שפעם 
התפלל  ועבודה,  גדול  תורה  ביטול  לרבינו  כך  ע"י 
לקנות  מעות  יהיה  שלמאיר  "או  הזה:  בלשון  להשי"ת 
הקור.  נפסק  ומיד  יפסק"  שהקור  או  להסקה  עצים 
רבי דוד מלעלוב ביקר בביתו, ולאחר שעמד על מצבו 
הקשה התבטא כי יבואו ימים ועל שולחנו ישפך יין רב 
כמיים, ואכן לא ארכו הימים ור' מאיר זכה לקיים את 

התורה מתוך עושר.

ונשמתו,  כוחו  בכל  מלובלין  החוזה  של  תלמידו  היה 
והחוזה מלובלין כיבדו מאוד עד שפעם אחת התבטא: 
"יש לי שלוש תלמידים שאינם שוכחים מפחד השי"ת 
אפילו רגע אחד והם: הרה"ק ר' צבי הירש מזידטשוב 
ושמש.  המאור  זי"ע-  מנייאשט  קלמן  ר'  והרה"ק  זי"ע 

והשלישי הוא רבינו רבי מאיר מאפטא זי"ע.

נוסף לרבו זה דבק גם בבעל ה"אוהב ישראל מאפטא 
זי"ע ואף מביא מדברי תורתו כמה פעמים בספרו, וכן 
זי"ע  מפרשיסחא  הקדוש  היהודי  של  בצלו  הסתופף 
על  להתפלל  זי"ע  מלובלין"  מרבו "החוזה  נצטווה  ואף 
רבו היהודי הק' זי"ע לאריכות ימיו, ואמר לו כי דבר זה 

יועיל גם עבורו.

רבינו היה בעל מנגן נפלא ומשורר נפלא ומחונן בקול 
נעים ומלא מתיקות, וכל ניגוניו ונוסחאות תפילותיו היו 
מלאים בכיסופים לבורא ית"ש, ועד היום יש במסורת 

מניגונים אלו המעוררים רגשות קודש.

בטהרת  אוכל  שהוא  שאע"פ  עצמו  על  העיד  רבינו 
לפני  בין  ההבדל  אעפ"כ  תאוה,  שום  ובלי  המחשבה 
מלאך  לפני  אדם  כמו  הוא  האכילה  לאחר  האכילה 

שנתגשם באפס מה".

רבינו  על  העיד  שלמה  התפארת  בעל  תלמידו 
צריך  היה  ולא  השי"ת,  לעבודת  מזומן  היה  תמיד  כי 
לעשות שום הכנות לדבר מצווה או לתפילה כי תמיד 

היה מוכן ומזומן לעבודת השי"ת.

כשנפטר החוזה מלובלין זי"ע  המשיך רבינו את דרכו, 
לתורה  להעלותו  כשביקש  זאת  את  רמז  החוזה  ואף 
לחמישי ושם כתוב: "ַוִּיְסמֹ ֶאת ָיָדיו ָעָליו ַוְיַצֵּוהּו ַּכֲאֶׁשר" 
ואכן  להנהגה,  סמיכה  התלמידים  גדולי  ראו  ובכך 

כשנסתלק רבם קבלו את רבינו לרב עליהם.

רבינו כתב בספרו (בלק פ"ז) כי ימי בין המצרים הם 
לתשובה  מסוגלים  גם  האלה  והימים  קדושים  ימים 
יום  כ"א  הם  לפרנסה "כי  מסוגלים  הם  לזאת  ובנוסף 

כמנין השם הק' "אהי-"ה סוד התשובה.

בראש  שנדפסה  מאוד  מיוחדת  תפילה  תיקן  רבינו 
הכהן  שלמה  ר'  והרה"ק  לשמים"  "אור  הספר 
מרדאמסק זי"ע היה רגיל לאומרה בכל יום ערב ובוקר, 
בכל  לאומרה  והצלחה,  לפרנסה  סגולה  שהיא  ואמר 
יום. (התפילה גם מובאת בסידור חלקת יהושע לבית 

ביאלא).

רבי מאיר הלוי נפטר באפטא ביום כ"ה תמוז תקפ"ז 
ומנוחתו כבוד באפטא.

תראנה  ועינינו  יתן  ומי  בפיהו  היתה  אמת  תורת 
בקרוב בקיום דברי קדשו בשובה ונחת מרוב כל, אכי"ר.

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

הרה"ק ר' מאיר 
הלוי ראטענברג זיע"א- אור לשמים
כ"ה תמוז

קו האמונה
02-6444250



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

ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי
ָרחֹוק  ֲעַדִין  ָהָיה  ֶׁשְּכֶׁשהּוא  ִלי  ִסֵּפר  ֶאָחד  ְיהּוִדי 
ָלֶלֶכת  לֹו  ְוִהִּציעּו  ְּבָעָיה,  ֵאיזֹו  לֹו  ָהְיָתה  ִמַּיֲהדּות, 
ע,  ְמֻרּׁשָ ָרָׁשע  ָהָיה  ַהֶּזה  ַהְּפִסיכֹולֹוג  ִלְפִּסיכֹולֹוג. 
ַהְׁשָּפַעת  ַּתַחת  ֶׁשָהָיה  ּוַבְּזַמן  ִהיְּפנֹוָזה,  לֹו  ְוָעָׂשה 
הּוא  ָׁשָלב  ְּבֵאיֶזה  ּבֹו.  ִמְתַעֵּלל  ָהָיה  הּוא  ַהִהיְּפנֹוָזה, 
ָזָכה  ְוהּוא  אֹותֹו,  ִהִּציל  ה'  ה',   ּוָברּו ֶזה,  ֶאת  ִהְרִּגיׁש 
ְוָחַזר ִּבְתׁשּוָבה, ֲאָבל ֲעַדִין ִנְׁשֲארּו לֹו ֲחָרדֹות ֵמאֹוָתּה 
ֶׁשָעַבְרָּת  ֶזה  ִּבְזכּות  ַרק  'ֲהֵרי  לֹו:  ָאַמְרִּתי  ִהְתַעְּללּות. 
ֶאת ַהַּצַער ַהֶּזה ָהְיָתה ְל ַהְּזכּות ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה. ִאם 
ֵּכן, ַאָּתה ָצִרי לֹוַמר ּתֹוָדה ַעל ָּכל ַהִּיּסּוִרים ֶׁשָעַבְרָּת. 
ֶׁשָרָאה  ה'  ֶאת  ִתְּרֶאה  ַהְּפִסיכֹולֹוג,  ֶאת  ִּתְרֶאה  ַאל 
ֶׁשַאָּתה ָצִרי ַלֲעבֹר ָּכ ְוָכ ִיּסּוִרים, ִּבְׁשִביל ֶׁשִּתְהֶיה 

ְל ַהְּזכּות ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה'.

ַּבֵּלב:  ֵאָלה  ַהּׁשְ עֹוָלה  ֶזה,  ִמּסּוג  ְּדָבִרים  ְּכֶׁשרֹוִאים 
'ָלָמה ָאָדם ָצִרי ַלֲעבֹר ָּכֶזה ַצַער, ֶׁשִּיְתַעְּללּו ּבֹו ח"ו?' 
ְלטֹוָבה.  ֶׁשַהּכֹל  ַמֲאִמיִנים  ֲאָבל  ְמִביִנים,  ָּתִמיד  א 
ֶׁשאֹותֹו  ַהַּצַער  ִׁשְּבִלי  ָּברּור,  ֵּדי  ִנְרֶאה  ַהֶּזה,  ּוַבִּמְקֶרה 
ְיהּוִדי ָעַבר ֵמַהְּפִסיכֹולֹוג ָהָרָׁשע, א ָהְיָתה לֹו ַהְּזכּות 
ַלֲחזֹר ִּבְתׁשּוָבה. ָׁשַמע ִלי ְוִהְתִחיל ָּכל יֹום לֹוַמר ֲחִצי 
ָׁשָעה ּתֹוָדה, ְוִהְתַחְּזָקה ֶאְצלֹו ָהֱאמּוָנה ֶׁשַהּכֹל ְלטֹוָבה, 
ֶׁשִּלָּוה  ַהָּגדֹול  ֵמַהחִֹלי  ִהְתַרֵּפא  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְוָׂשַמח, 

אֹותֹו, ֶׁשהּוא ַהַּצַער ְוָהַעְצבּות.

ְּפָחִדים  ִאּתֹו  'ֶׁשּסֹוֵחב'  ִמי  ְלָכל  ַהְׂשֵּכל  מּוַסר  ֶזהּו 
ַעל  ֶׁשֲחרּוָטה  ְּתאּוָנה  ָעַבר  ֶאָחד   – ֵמֶהָעָבר  ַוֲחָרדֹות 
ִני ָרָאה ַמֲחֶזה ְמַזְעֵזַע  ִלּבֹו ְועֹוָלה ְוחֹוֶזֶרת ְּבִזְכרֹונֹו, ְוַהּׁשֵ
ֶׁשל ָמֶות ר"ל, ְוַהָּדָבר עֹוֶלה ְוחֹוֵזר ְּבִזְכרֹונֹו, ְוֵכן ַעל זֹו 
ֵמֶהָעָבר,  ְוָצִפים  ֶׁשעֹוִלים  ַהָּללּו,  ַהְּפָחִדים  ָּכל   – ַהֶּדֶר

ָלִראׁשֹוָנה  ָעַבר  ְּכֶׁשָהָאָדם  ָאז,  ֶׁשְּכָבר  ְּבָמה  ָׁשְרָׁשם 
ֶׁשֵאין  ַּבה',  ֶהֱאִמין  א  הּוא  ַצַער,  אֹו  ַּפַחד  אֹותֹו  ֶאת 

עֹוד ִמְּלַבּדֹו ְוֶׁשַהּכֹל ְלטֹוָבה.

יֹאַמר  ֶׁשַעְכָׁשו  ַּבה'!  ַיֲאִמין  ֶׁשַעְכָׁשו   – ָלֶזה  ְוַהִּתּקּון 
ּתֹוָדה! 'ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! ֲאִני מֹוֶדה ְל ַעל ָּכל ַהִּיּסּוִרים 
ַלְחָּת ֶאת ַהֶּבן  ִנים. ֲאִני מֹוֶדה ְל ֶׁשּׁשָ ֶׁשָהיּו ִלי ָּכל ַהּׁשָ
ָאָדם ַהֶּזה ֶׁשִהְפִחיד אֹוִתי; ֲאִני מֹוֶדה ְל ּבֹוֵרא עֹוָלם, 
ַעל ֶׁשֶהֱעַבְרָּת אֹוִתי ֶאת ַהְּתאּוָנה ַהּזֹאת; ַעל ֶׁשָּנַתָּת 

ִלי ִלְראֹות ֶאת ַהָּדָבר ַהְמַּזְעֵזַע ַהֶּזה ְוַכד'.

ַהַּדַעת  ִלי  ָהְיָתה  ֶׁשֹּלא   ָּכ ַעל   ,ְל מֹוֶדה  ַּגם  ַוֲאִני 
ְלַהֲאִמין ֶׁשַהּכֹל ְלטֹוָבה, ִּכי ָרִציָת ֶׁשִּיְהיּו ִלי ִיּסּוִרים, ֲאִני 
ִנים, ִּכי ַּגם ֶזה  מֹוֶדה ְל ַעל ָּכל ַהַּצַער ֶׁשָהָיה ִלי ָּכל ַהּׁשָ
ְלטֹוָבה. ְוַעְכָׁשו ִרַחְמָּת ָעַלי ְוִזִּכיָת אֹוִתי ְלַהֲאִמין ֶׁשַהּכֹל 

'!ה' ַעל ָּכ ְלטֹוָבה, ּתֹוָדה ַרָּבה ְל

ֶׁשּלֹו,  ָהֱאמּוָנה  ַעל  ְּתׁשּוָבה  ָהָאָדם  ַיֲעֶׂשה   ָּכ ִאם 
ְוִיְתַּפֵּלל ַעל ָהֱאמּוָנה ֶׁשּלֹו, הּוא ִיְמחֹק ֶאת ָּכל ֶהָעָבר 

ֶׁשּלֹו.

ָּכל ָמה ֶׁשָהָאָדם ַמְרִּגיׁש ַרע, ֶזה ַהּכֹל ִּבְגַלל ֶׁשָחֵסָרה 
ֲאָנִׁשים  ַעל  ְוַרְחָמנּות  ָּגדֹול  ַצַער  ֵיׁש  ֱאמּוָנה.  לֹו 
ָּכל  ִּכי  ֱאמּוָנה.  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ִּבְגַלל  ַרק  ְוֶזה  ֶׁשּסֹוְבִלים, 
ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ָצרֹות ְוַהֵּסֶבל ֶׁשָּלֶהם ָּגדֹול, ֻּכָּלם 
ָלֶהם  ָהְיָתה  ִאּלּו  ֱאמּוָנה.  חֶֹסר  ִּבְגַלל  ַרק  סֹוְבִלים 

ֱאמּוָנה, ָהיּו ָלֶהם ַחִּיים טֹוִבים.

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

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

ילדון חידודון

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

בין הפותרים יוגרלו מתנות

שמו של איזה ממלכי מדיין היה זהה לשם 

אחיינו של משה (על פי חז"ל)?

תשובה לפרשת בלק:  אביו של בלק נקרא ציפור 
(במדבר כב ב), שם דומה לשמה של ציפורה אשת 

משה.

הזוכה: נ. כהן, רחובות.

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

מדור ילדים
שעשועון מגוון

רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה
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 שערי תפילה פרק ח'
בשבועות האחרונים שוחחנו על הסיבות, שימנעו 
מהילד את חווית התפילה ויגרמו לו ח"ו להתרחק 

מבית הכנסת.

חוסר  על  פיזי,  לריחוק  הגורמים  על  דיברנו 
התאמה והתחלנו לשוחח על "גורמי מתח, המונעים 
הם  המתח  גורמי  ולתפילה"   לביהכ"נ  החיבור  את 

סיבות רגשיות.

מה קורה כשהילד מתוח

הזכרנו מספר גורמי מתח: 

1. הילד מגיע לסביבה לא מוכרת ואפילו אם הוא 
נמצא שם אחת לשבוע, זה עדיין לא הבית המוגן. 

2. ביקורת ונוקשות מצד האבא.

3. קושי רגשי נלווה.

הכוונה בקושי הרגשי הוא:

המתפללים המבוגרים והאווירה הלא מזמינה מצד 
העולם הרגשי של הילד, יוצרים אצלו תחושת ניכור 
ל"חסימה  גורמים  וריחוק,  הסתייגות  ניכור,  למקום. 
נפשי"  "לחץ  גם  לכך  מוסיף  אני  כאשר  רגשית". 

כתוצאה מזה שהילד מרגיש שמסתכלים עליו, 

ובמיוחד כאשר האב "מעצים" את התחושה הזו 
כאשר מידי פעם הוא מעיר לו: "איך אתה מתנהג?! 

אתה לא רואה שכל האנשים מסתכלים עליך?!" 

ב"מבחן"  נמצא  הילד  כאשר  ובמיוחד  ובמיוחד 
ובמבחן  מתפלל"  הוא  "כיצד  האב  של  תמידי 
עמידה בסטנדרט "כיצד הוא מתנהג". כל התחושות 
והרגשות הללו, מציפים אצל הילד "פחד". פחד זה 
גורם לילד בצורה אינסטינקטיבית בתת מודע-צורך 

מיידי "להגן" על עצמו ולהסגר רגשית.

(אפשר  נחסם  הילד  של  הרגשי  המצב  רק  לא 
לראות את עוצמת המתח על הפנים והעיניים של 
הילד), אלא גם המצב הגופני שלו, כגון ילד שטוען 
דווקא  לשירותים,   צורך  אפילו  או  ולכאבים,  לחולי 

בזמני התפילה. 

בשבוע שעבר, ביקשתי שתבדקו את גורמי הריחוק 
והמתח אצל ילדיכם, השבוע בע"ה נמשיך.

 מצב מתח

מה קורה לנו במצב של מתח?!

 מבחינה פיזיולוגית, נוצר בגוף תהליך כזה: כאשר 
מתח מודע או לא מודע מאיים על הרווחה הרגשית 
שלנו, המוח משחרר מיד הורמוני מתח לתוך זרימת 

הדם. 

החיצוניים  הדם  נימי  את  מכווצים  אלו,  כימיקלים 
של מערכת הדם, מרכזים את אספקת הדם באזור 
החזה ובשרירים הארוכים של הגוף, ואלו מעורבים 

בתגובת התגוננות של "תקוף או ברח".

אותו תהליך מתרחש גם במוח. 

את  ומרכזים  מתכווצים,  החיצוניים  הדם  נימי 
להישרדות  הקשורים  המוח  באזורי  הדם  אספקת 

פיסית (המוח הקטן/ההיפותלמוס). 

במתח  אנו  כאשר  חווים  שאנו  החושים"  "קהות 
או תחת לחץ, נובעת מכך שיש הפחתה ב"רגישות" 

שלנו כהכנה ל"הישרדות". 

לחשוב  ביכולת  דרסטית  לירידה  גורמת  זו  הכנה 
האחראי  הקדמי  המוח  פעולת  ע"י  בבהירות 
חדשה.  אינפורמציה  של  למידה  ויכולת  ליצירתיות 
המפעיל  האזור  שבו  האחורי  המוח  זאת,  לעומת 
ולכן  שולט!  טראומטיות,  התנסויות  של  זיכרונות 
כ"לא  נראית  לחץ  או  מתח  בזמן  הילד  התנהגות 

טבעית" ולפעמים אפילו "כפייתית".

(תנסו להיזכר: כמה פעמים הילד חזר על טעויותיו 
על  הערה  אותה  את  לילד  הערתם  פעמים  וכמה 

אותה הבעיה בבית הכנסת).

למנוע נזק ולעבוד על תיקון

צריך  האלו,  המתח  גורמי  את  למנוע  בכדי  ולכן 
בית  את  לילד  ו"להכיר"  רגשית  מבחינה  לקרב 
הכנסת, מהצד החיובי שבו, ואת זאת נעשה דווקא 
כך  "סתם  הילד  את  ניקח  התפילה:  בזמן  שלא 

באמצע היום" ונלמד איתו שם בנחת ורוגע דברים 
שהוא אוהב ללמוד, תוך כדי הלימוד נשוחח איתו על 

הרגשתו לגבי בית הכנסת, התפילה והמתפללים. 

כמובן כל פעולה תיעשה מבלי להציב לו סטנדרט 
הכנסת  לבית  מהחיבור  ליצור  אלא  בד,  ומבחן 
"חוויה".  חשוב להבהיר, כי לרוב הילדים בית הכנסת 
והוא  אטרקציות  בו  אין  "משעמם"  די  מקום  הוא 
אינו מבלה או "מהנה". מאחר וכך, בית הכנסת אינו 
ילך  הוא  לילד-  ש"משעמם"  בזמן  למחשבה,  "כיוון" 
למגרש, לגינה, לספריה, למתנ"ס, לחוגים, לחברים, 
לשחק במשחקי הרכבה, פאזל, מחשב וכו' וכו' ועל 
אנו  כאשר  הדעת  את  לתת  צריך  אלו  היבטים  כל 
להסיר  מאוד  חשוב  לתפילה.  הילד  בחינוך  עסוקים 
את האלטרנטיבה של הילד בזמני התפילה, ולהפוך 
מבחינת  ערך  שווה  לגורם  עצמו  הכנסת  בית  את 
מקום  או  משחק  לאותו  כמו  הילד  של  הסיפוק 

שהוא מעדיף ללכת אליו.

חינוך כגורם מזיק???

ובכדי  תחילה,  במחשבה  שאנו  הנמנע,  מן  לא 
מקדש  "בית  הכנסת,  בית  את  לכבד  לילד  לגרום 
מעט" הוצאנו ע"י הערות וקשיחות את החשק של 
הילדים לבא לבית הכנסת, אמנם המטרה מצוינת 
מעשים  אך  וההיגיון,  ההלכה  מצד  הכרחית  ואפילו 
הקשר  את  למנוע  הרע  ליצר  תחבולה  הוסיפו  אלו 

של הילד עם בית הכנסת.

את  לתת  הכנסת  בית  וגבאי  ההורים  על  ולכן 
הדעת ולטכס עצה: כיצד להאהיב את בית הכנסת 
על הילד מבלי לפגוע בהלכות "כבוד בית הכנסת". 
הכנסת  בית  את  להפוך  נאפשר  לא  אחד  מצד 
לפן  להתייחס  עלינו  שני   ומצד  משחקים  למגרש 

הרגשי של "חווית הילד" בבית הכנסת.

זהירות ילדים בתפילה

בית  כגבאי  או  כהורים  חושבים  אני  כאשר 
והשקט,  הביישן  לילד  גם  להתייחס  חשוב  הכנסת, 
אותו  שיושיבו  לקרא,  קטע  לו  שיתנו  ש"מפחד"  זה 
אותו  שייתפסו  או  "סימפטי"  הלא  המתפלל  ליד 
"על חם" שהוא עם סידור הפוך או שנרדם באמצע 

התפילה וכדו', 

נזכור תמיד: שכל פעולה, דרישה, מבט לא במקום 
וכו' הם גורמי מתח שלילי לילד, לכן עלינו לחנך את 
והרבה  מחשבה  לב,  שימת  מתוך  לתפילה  הילד 

עדינות. המשך בע"ה בשבוע הבא!

בדיחות הדעת

יהודי מכר לפרנסתו אבטיחים בשוק, היה לו שלט שאומר 
3 וקנה  גוי  איזה  בא  10₪״  אבטיחים=   3 3₪  = אבטיח  ״1 
אבטיחים אבל שילם כל פעם על אבטיח אחד בנפרד ב3

₪.. רגע לפני שהגוי הלך הוא הסתובב אל היהודי ואמר לו: 
אולי  ב9₪?!  אבטיחים   3 עכשיו  שקניתי  מבין  אתה  ״יהודי 
עסקים זה לא הצד החזק שלך?״ והלך.. היהודי חייך לעצמו 
אבטיחים   3 קונים  הם  פעם  מצחיקים..כל  וחשב..״אנשים 
במקום אבטיח אחד ועדיין מנסים ללמד אותי איך עושים 

עסקים..״

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

ר"תיציאהכניסה

19:0920:2521:01ירושלים

19:2620:2720:59תל אביב

19:2120:2921:02חיפה

19:2620:2520:59באר שבע

הדלקת נרות

הרב אבוחצירא- יועץ, מאבחן ומטפל
לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435
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להצליח בלי להתאמץ
אין לי זמן

לו  שאין  לו  ומספר  ורצוץ  שבור  לרב  בא  יהודי 
פרנסה. שואל אותו הרב 'מה אתה עושה למחייתך?' 
עונה לו היהודי 'כלום'. 'מה הכוונה כלום?' שואל הרב, 
'כלום הכוונה כלום. אני לא עובד בשום דבר'. 'הבנתי' 

מובטל,  'אתה  הרב,  אומר 
'מה  עבודה...'.  מחפש  אתה 
'אני  היהודי,  עונה  פתאום', 
לא מחפש עבודה. אם הייתי 
רוצה, הייתה לי הרבה מאוד 
מבין',  לא  אני  'רגע,  עבודה'. 
קטע אותו הרב, 'אתה אומר 
שאתה יכול להתפרנס, ואתה 
בא  ואתה  לעבוד  הולך  לא 
פרנסה?!  לך  שאין  להתלונן 

למה אתה לא עובד?'

הרב  על  מסתכל  היהודי 
מדובר  כאילו  בתדהמה 
הבנה  כל  משולל  באדם 
תגיד  הרב,  'כבוד  לו:  ואומר 
זמן  לי  יש  מאיפה  אתה,  לי 
לעבוד? אני קם בבוקר, הולך 
וכבר  לבית  וחוזר  להתפלל, 
להכין  רק  שעתיים.  עברו 
ולאכול  בוקר  ארוחת  לעצמי 
אחר  משעה.  יותר  לי  לוקח 
כך אני קורא עיתון עוד שעה 
או שעתיים, כי אני הרי חייב 
אני  מכן  לאחר  להתעדכן. 
לנוח  הולך  ואני  מתעייף  די 
וכו'  הצהריים...  ארוחת  עד 
טרוד  כך  כל  אני  ולכן  וכו'. 

עד שפשוט אין לי זמן לעבוד. בכזה סדר יום עמוס 
ברוך  הקדוש  הרי  עבודה.  עוד  לדחוף  יכול  אני  איך 
רוצה  הוא  מה  בריותיו,  עם  בטרוניה  בא  לא  הוא 

שאעשה?!'

צחוק הגורל או תוצאה ישירה
תשובה  מין  כזן  שישמע  מי  כל  אתם,  לי  תגידו 

חושב  הזה  העצלן  מה  יתעצבן?  לא  מקוממת 
עד  תגיע  והפרנסה  כלום  יעשה  לא  שהוא  לעצמו? 
אליו?! אבל מצד שני הוא לכאורה צודק, סדר היום 

שלו עמוס עד לעייפה...

ולא  מקובלת  תשובה  לא  שזו  יודעים  כולנו  כן. 
מגיע  זה  שכאשר  מאוד  מעניין  אבל  הגיונית. 
בחיינו,  אחרים  לתחומים 
מתקבלת  כזאת  תשובה 

בהבנה גדולה מצדנו.

אני  מדבר?  אני  מה  ועל 
מדבר על חינוך הילדים.

ומתלונן  בא  יהודי  כאשר 
על בעיות עם הילדים, ואתה 
שואל אותו 'מה כבודו עושה 
הוא  הילדים?'  חינוך  בשביל 
זמן  לו  שאין  ואומר  מצטדק 
והוא  בעמיו  בעל  הוא  שהרי 
טרוד בכל כך הרבה עניינים 
ולכן אין לו זמן להשקיע זמן 
הזאת  והתשובה  בילדים. 
כולם.  אצל  בגרון"  "עוברת 
כל אחד מהנהן בהבנה, אף 
אחד לא מתקומם, אף אחד 
כזאת  בתשובה  רואה  לא 
ברשלנות  שגובלת  טיפשות 

פושעת.

אתם  וכי  באמת.  נו, 
שיהודי  שהסיבה  חושבים 
כזה לא רואה פירות בעמלו 
"צחוק  היא  הילדים  בחינוך 
הגורל"? מדוע כאן לא ברור 
הוא  ילדיו  שמצב  מאליו 
מדוע  מעשיו?  חוסר  או  מעשיו  של  ישירה  תוצאה 
לדרוש  ניתן  שלא  הטענה  בהבנה  מתקבלת  כאן 

מאף אחד לעשות "יותר מיכולתו"?

מחשבה  מקננת  הלב  שבעומק  היא  והתשובה 
מוטעית שהפרנסה היא חשובה, אבל חינוך הילדים 
קצת פחות, ולכן בשביל דבר כל כך "חסר חשיבות" 

אין פנאי להשקיע.

עיצוב החיים
אם  עדיפויות.  סדרי  של  עניין  הכול  האלה  בחיים 
דבר מה חשוב בעיניך והוא בראש סדרי העדיפויות, 
אתה תעשה את הכול ותמצא לו זמן. לכן אנשים 
עסוקים מאוד מוצאים זמן ללכת לחדר כושר כמה 
פעמים בשבוע או לצאת לבילויים ולטוס לחו"ל. אם 

חינוך הילדים חשוב בעיניך, אתה תמצא לו זמן.

לכן בפרשת השבוע משה רבינו הזדעזע מההצעה 
של בני גד ובני ראובן. הם אמרו לו: "גדרות צאן נבנה 
המשקל  את  נתנו  הם  לטפנו".  וערים  פה  למקננו 
לדאגה  אותם  והקדימו  ולפרנסה  לעסקים  המרכזי 

לילדים.

ונכון שפרנסה זה חשוב, אבל אי אפשר לטשטש 
מה  להם  עונה  משה  לכן  הערכים.  את  ולרמוס 
לא  אתם  שלכם,  העדיפויות  סדר  זה  אם  פתאום, 
ומהטפל  טפל  מהעיקר  עושים  אתם  רחוק,  תגיעו 
עיקר, כדברי רש"י על המקום, ולכן אומר: "בנו לכם 
ערים לטפכם וגדרות לצנאכם" – הילדים לפני הכול!

וזה מסר ראשון לכל מי שרוצה לראות איזה שהוא 
שינוי לטובה בכל מה שנוגע לגידול הילדים וחינוכם. 
מאוד עצות ורעיונות, אבל  הרבה  על  לדבר  אפשר 
כל עוד אתה לא משקיע זמן ומאמץ, אתה לא יכול 

לצפות לכלום, בדיוק כמו בעניין הפרנסה.

מה תגיד, שאתה לא יכול להשקיע כי אין לך זמן? 
זו כנראה בעיה חמורה בסדר העדיפויות שלך. 

ואם אתה רוצה תיקון תתחיל משם. תסדר מחדש 
האמתיים,  הערכים  פי  על  שלך  הזמן  משאבי  את 
בוודאי  ואז  טפל,  יהיה  והטפל  עיקר  יהיה  שהעיקר 
מעייניך.  בראש  הם  שאצלך  לדברים  זמן  תמצא 
עיצוב סדר העדיפויות שלך זה מה שיעצב לך בסופו 

של דבר את החיים.

איך משקיעים?
השקעה  צריך  הילדים  שחינוך  למדנו  כן  אם 
ותשומת לב מיוחדת. אלא מה תטען, שבדור הזה 
יש לנו מוסדות חינוך וממילא עול החינוך לא רובץ 
על כתפי ההורים? אז ברוך ה', נכון שה' יתברך ֵהֵקל 
עלינו מאוד שהילדים נמצאים במסגרות החל מגיל 
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כאשר יהודי בא 
ומתלונן על בעיות 
עם הילדים, ואתה 
שואל אותו 'מה 

כבודו עושה בשביל 
חינוך הילדים?' הוא 
מצטדק ואומר שאין 

לו זמן שהרי הוא 
בעל בעמיו והוא 

טרוד בכל כך הרבה 
עניינים ולכן אין לו 
זמן להשקיע זמן 

בילדים.

כל יהודי אני אוהב
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אותו  מגרש  שאינו  יצרו,  את  שכובש  כזה  גיבור 

אלא אדרבה משתמש בו כדי לעבוד את ה', נמצא 

יבוא  ושוב לא  שהוא מהפך את היצר הרע לטוב 

היצר הרע לפתות אותו לדבר עבירה.

 צ"מך לדחסת את מצ"ס 
לפנמ שמכבסש את מצ"ס

של  קדשו  מדברות  למדנו  גדול  כלל  והנה 

דרכו  בתחילת  כי  יחץ(,  ד"ה  )פסח  קודש"  ה"זרע 

של אדם לפני שהכניע את יצרו הרע, אי אפשר 

לעבוד עמו את ה' בבחינת "בכל לבבך", כי מאחר 

שיצר מחשבות לבו עדיין רע, אם לא ידחהו הרי 

הוא עלול ליפול ברשת היצר ולא יכול לו, ואפילו 

אם ידמה בדעתו שהוא עובד את ה' עם יצרו הרי 

זה רק דמיון של הבל, לכן הדרך הישרה שיבחר 

מכל  היצר  את  מתחילה  לדחות  היא  האדם  לו 

יכול  הוא  הרע  יצרו  את  שהכניע  אחרי  ורק  וכל, 

"הכובש  להופכו לטוב ולעבוד בו את ה' בבחינת 

את יצרו".

שאסור  הטעם  לבאר  נראה  האמור  פי  על 

ראש,  של  לתפילין  יד  של  תפילין  בין  להפסיק 

ישראל,  איש  של  העבודה  סדר  על  בזה  לרמז  כדי 

יד  של  תפילין  בבחינת  ה'  את  יעבוד  שמתחילה 

לקשור את יצרו בז' כריכות שעל היד, ומיד כשיזכה 

זו לא יפסיק אלא ימשיך לעלות בקודש,  למדרגה 

לעבוד את ה' בבחינת תפילין של ראש להפוך את 

היצר הרע לטוב בבחינת "הכובש את יצרו", כי אם 

שהוא  כשיראה  עליו  להתגבר  היצר  עלול  ימתין 

נמצא במדרגה נמוכה של מוחין דקטנות.

מעתה יאירו עינינו להבין מה שדרשו חכמינו 

זהו  הלבב,  ורך  הירא  "איש  הכתוב:  על  ז"ל 

בגמרא  ומפרש  שבידו".  העבירות  מן  המתיירא 

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

ששח בין תפילין של יד לתפילין של ראש, כי אם 

הוא מפסיק בין תפילין של יד לתפילין של ראש 

ואינו מהפך את היצר הרע ליצר הטוב, הרי הוא 

וזהו  היצר.  ברשת  ליפול  דבר  של  בסופו  עלול 

שבידו",  העבירות  מן  "המתיירא  לומר:  שדקדקו 

שהוא  הרע,  היצר  של  מהעבירות  שירא  היינו 

הרע  היצר  משכן  כנגד  שהיא  שמאל  ביד  עומד 

בצד שמאל של הלב.

 תשה "במנס בח" אנשמ צבא
 שהפכס את המצ" ה"ט לעסב

אנשי  שאמרו  מה  לבאר  נלך  המלך  בדרך 

ראש  את  נשאו  "עבדיך  רבינו:  למשה  המלחמה 

ממנו  נפקד  ולא  בידינו  אשר  המלחמה  אנשי 

אחד  הקדים  "שלא  ז"ל:  חכמינו  ודרשו  איש", 

מהן תפילין של ראש לתפילין של יד", על פי מה 

שכתוב )במדבר לא-ג(: "וידבר משה אל העם לאמר 

החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדין לתת 

לא-ג(:  )במדב"ר  במדרש  ופירשו  במדין".  ה'  נקמת 

"אנשים - צדיקים".

ייעץ  ונראה לבאר הענין בזה כי בלעם הרשע 

לבלק להכשיל את ישראל בבנות מואב, כי בגודל 

רשעותו השכיל להבין שעדיין לא הצליחו ישראל 

את  "הכובש  בבחינת  לטוב  הרע  היצר  את  להפוך 

"הדוחה  בבחינת  היצר  את  לדחות  אם  כי  יצרו", 

את יצרו", ואם כן אפשר להכשיל אותם ברגע של 

חולשה רוחנית, לכן ביקש משה: "החלצו מאתכם 

זכו  שכבר  צדיקים",  "אנשים   - לצבא"  אנשים 

להפוך את היצר הרע לטוב.

למשה:  הצבא  אנשי  שאמרו  זהו  כן  כי  הנה 

התפילין  את  שנשאו  ראש",  את  נשאו  "עבדיך 

"אנשי  לטוב,  הרע  היצר  את  להפוך  "ראש"  של 

המלחמה אשר בידינו", אחרי שנלחמנו לדחות את 

היצר על ידי התפילין אשר בידינו, ועל זה הוסיפו 

לומר, "ולא נפקד ממנו איש", ודרשו חכמינו ז"ל: 

"שלא הקדים אחד מהן תפילין של ראש לתפילין 

של יד", שלא הקדמנו להפוך את היצר הרע לטוב 

לפני שדחינו אותו, והרי זה מתאים להפליא למה 

שלמדנו מדברי ה"זרע קודש", כי המקדים לעבוד 

ודחה  לפני שהשתלט עליו  ה' עם היצר הרע  את 

אותו הרי זה רק דמיון של הבל.

אחד  הקדים  "שאילו  המדרש:  שמבאר  וזהו 

מהן תפילין של ראש לתפילין של יד, לא היה משה 

משבחן, ולא היו עולים משם בשלום", שהרי שורש 

הכח של קליפות מואב ומדין לקלקל את ישראל 

בבנות מואב היה משום שעדיין לא הפכו את היצר 

מקדימים  הצבא  אנשי  היו  אם  לכן  לטוב,  הרע 

תפילין של ראש להפוך את היצר הרע לטוב, לפני 

היו  לא  היצר,  את  ולדחות  לקשור  יד  של  תפילין 

יכולים לעלות ממלחמת מדין בשלום.

הנה כי כן זהו הלקח הנשגב מפרשה זו, שצריך 

ותפילין של  יד  ה' בבחינת תפילין של  לעבוד את 

עליו  ולהשתלט  היצר  את  תחילה  לדחות  ראש, 

הפסק  בלי  מיד  כך  ואחר  יד,  של  תפילין  בבחינת 

יעלה בקודש להפוך את היצר הרע לטוב בבחינת 

מה  בנו  יתקיים  זה  ידי  ועל  ראש,  של  תפילין 

שם  כי  הארץ  עמי  כל  "וראו  כח-י(:  )דברים  שכתוב 

)מנחות  בגמרא  ודרשו  ממך".  ויראו  עליך  נקרא  ה' 

כי בכח התפילין של  "אלו תפילין שבראש".  לה:(: 

את  מבטלים  לטוב,  הרע  היצר  את  המהפך  ראש 

הכח של כל עמי הארץ המקבלים יניקתם מהיצר 

הרע, ובזכות זה יעביר הקב"ה את רוח הטומאה מן 

הארץ במהרה בימינו אמן.
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אומות  שרי  שבעים  על  הכוונה  "שרים"  כי  )שם(, 

העולם שרודפים את ישראל.

לפי האמור יש לומר שנקראים שרי"ם, כי ש"ר 

נוטריקון ש'בעה ר'אשים, לרמז שכח יניקתם הוא 

המלך  דוד  שאמר  וזהו  הנחש.  של  הראשים  מז' 

פחד  "ומדברך  ברשתם,  להפילו  חנם  שרדפוהו 

ועל  אותו.  יחטיאו  שלא  ה'  פחד  שנתמלא  לבי", 

זה מפרש והולך איך התגבר עליהם: "שש אנכי על 

אמרתך כמוצא שלל רב".

ויש לומר הביאור בזה על פי מה ששנינו בגמרא 

היה  ]אביי  דרבה  קמיה  יתיב  הוה  "אביי  ל:(:  )ברכות 

]ראה  חזייה דהוה קא בדח טובא  יושב לפני רבה[, 

רבה[  ]לו  אמר  ביותר[,  שמח  שהוא  לאביי  רבה 

)תהלים ב-יא( וגילו ברעדה כתיב, אמר ליה ]אביי[ אנא 

תפילין מנחנא". אני תפילין מונחים עלי.

הש"ס  אגדות  על  הגר"א  בביאורי  ופירש 

שהתכוון על מה שכתוב: "שש אנכי על אמרתך", 

ב'  ראש  בשל  שיש  תפילין  מצות  על  רמז  שהוא 

תפילין  כשהניח  אביי  שמח  לכן  ש"ש,  אותיות 

מה  כי  לומר  יש  דרכנו  לפי  אנכי".  "שש  בבחינת 

שאמר דוד המלך "שש אנכי", רמז בכך כי בזכות ב' 

אותיות ש' בתפילין של ראש שיש בהן ז' ראשים, 

ז' ראשים של שרי  אנכי להכניע בקדושתם  ש"ש 

אומות העולם.

רטש" אטש"נסר כנגד שנמ מסדמרן

אבינו  יעקב  שהתפלל  מה  בזה  לפרש  יומתק 

כח- )בראשית  לחרן  בדרכו  כשהיה  הקב"ה  לפני 

עמדי  אלקים  יהיה  אם  לאמר,  נדר  יעקב  "וידר  כ(: 

לחם  לי  ונתן  הולך,  אנכי  אשר  הזה  בדרך  ושמרני 

אבי  בית  אל  בשלום  ושבתי  ללבוש,  ובגד  לאכול 

שמתי  אשר  הזאת  והאבן  לאלקים,  לי  ה'  והיה 

עשר  לי  תתן  אשר  וכל  אלקים  בית  יהיה  מצבה 

אעשרנו לך".

ויש לומר שיעקב אבינו התכוון לרמז בכך על 

פי מה שכבר למדנו מדברי הגמרא, כי מה שכתוב: 

הוא  יודי"ן,  בשתי  האדם"  את  אלקים  ה'  "וייצר 

יצרים,  בשני  האדם  את  הקב"ה  שברא  לרמז  כדי 

י'צר  דהיינו  "וייצר"  של  י"י  אותיות  בב'  הרמוזים 

טוב י'צר הרע, והנה י' בגימטריא עשר ושני יודי"ן 

הן ב' פעמים עשר.

הנה כי כן זהו שאמר יעקב: "אם יהיה אלקים 

שלא  הולך",  אנכי  אשר  הזה  בדרך  ושמרני  עמדי 

לי  "ונתן  אפול ברשת היצר הרע של לבן הארמי, 

לאכול  אצטרך  שלא  ללבוש",  ובגד  לאכול  לחם 

בית  אל  בשלום  "ושבתי  עמו,  להתחבר  מלחמו 

היצר  על  להתגבר  שאוכל  החטא  מן  שלם  אבי", 

הרע, כי אז אני מבטיח להפוך אחר כך את היצר 

"וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך",  הרע לטוב, 

שאעבוד את ה' עם שתי היודי"ן שהן רמז על שני 

היצרים י'צר טוב עם י'צר רע.

ראמזהס גמבס" הכסבש את מצ"סר

ששנינו  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

יד  של  מניח  מניח,  "כשהוא  לו.(:  )מנחות  בגמרא 

לאות  וקשרתם  דכתיב  ראש...  מניח של  כך  ואחר 

על ידך, והדר והיו לטוטפות בין עיניך". נקדים מה 

סימן  )פרשת בראשית  טוב"  "בעל שם  שהביא בספר 

לפרש  זי"ע,  הקדוש  טוב  שם  הבעל  בשם  קנח( 

את  הכובש  גיבור  "איזהו  מ"א(:  פ"ד  )אבות  המשנה 

גיבור",  "איזהו  המשנה:  מלשון  כי  ודקדק  יצרו". 

משמע שמדובר כאן משני גיבורים והספק הוא מי 

הוא הגיבור האמיתי, והרי למעשה מדובר כאן רק 

על גיבור אחד: "הכובש את יצרו", אם כן היה יותר 

מוצדק לומר: "מי הוא גיבור".

איך  ישנן שתי דרכים  כי  וביאר בדברי קדשו, 

להילחם כנגד היצר הרע, דרך א' היא על ידי דחיית 

וגירוש היצר, שכאשר היצר בא לפתות את האדם 

הפנים  בבושת  אותו  ומגרש  דוחה  הוא  לעבירה, 

יש  אך  בקולו.  כלל  לשמוע  רוצה  שאינו  באומרו 

יצרו,  את  דוחה  האדם  שאין  גדולה  יותר  ב'  דרך 

ידי  על  לטוב  ומהפכו  יצרו  את  כובש  הוא  אלא 

שהוא משתמש בו לעבודת ה'.

למשל אם היצר מפתהו להוללות בעניני הבלי 

הוללות  אותה  עם  משתמש  הוא  הזה,  העולם 

ובהתרוממות  בשמחה  ומצוות  בתורה  לעסוק 

הוא  הקנאה,  מדת  בו  מגרה  היצר  אם  וכן  הנפש, 

משתמש בקנאה זו כדי לקנא בעובדי ה' בבחינת 

בכל  וכן  חכמה",  תרבה  סופרים  "קנאת  כא.(:  )ב"ב 

משתמש  הוא  לרע  אותו  מעורר  שהיצר  המדות 

במדות אלו לעבוד את ה'.

התועלת  לבאר  הוסיף  הקדוש  הבעש"ט 

הגדולה להפוך את היצר הרע לטוב, על פי משל: 

בעיר אחת פרצו גנבים מדי לילה בלילה לחנויות. 

בלילה  להתחבא  החליטו  החנויות  מבעלי  חלק 

בתוך החנויות, וכאשר באו הגנבים בלילה הרימו 

קול צעקה עד שברחו מרוב פחד. אולם לעומתם 

היו בעלי חנויות שנקטו בתחבולה אחרת. גם הם 

הגנבים  באו  כאשר  אך  בלילה,  בחנויות  התחבאו 

החנות,  בתוך  להיכנס  להם  נתנו  אלא  צעקו,  לא 

וכאשר נכנסו תפסו אותם הבעלים וכבשום תחת 

ידם וסגרו אותם בבתי סוהר.

הדרכים  שתי  שבין  בהבדל  נתבונן  כאשר 

נראה, כי אלו שהקימו קול צעקה כשבאו הגנבים, 

אולם  פחד,  מרוב  שיברחו  בכך  שגרמו  אמת  הן 

בעבור כמה שבועות כאשר ירגישו הגנבים שכבר 

נרגע המצב, ובעלי החנויות כבר ישנים על מיטתם 

משם,  לגנוב  לחנויות  ויפרצו  שוב  יבואו  בביתם, 

הגנבים  שתפסו  החנויות  בעלי  זה  לעומת  אבל 

וכבשום תחת ידם בבתי סוהר, גנבים אלו כבר לא 

יבואו לגנוב שהרי הם אסורים בבתי סוהר.

כובשו  ואינו  יצרו  כי הדוחה את  הנמשל הוא 

תחת ידו להפכו לטוב, יש סכנה שהיצר הרע ימתין 

עד שירגיש חולשה באדם, ואז יבוא שוב לפתותו 

לעבירה ביודעו שאין לו כח לדחותו. אבל כאשר 

אלא  אותו  דוחה  שאינו  יצרו,  את  כובש  האדם 

פעם  כל  אז  כי  ה',  לעבודת  בו  משתמש  אדרבה 

שיבוא היצר ישתמש בו שוב לעבודת ה'.

כלומר  גיבור",  "איזהו  המשנה:  פירוש  וזהו 

מתוך שני הגיבורים שמתגברים על היצר, האחד 

שדוחה את יצרו ומגרשו, והשני שכובש את יצרו 

ה', איזה מהם הוא הגיבור  בו לעבודת  ומשתמש 

האמיתי, על כך אומרים חכמינו ז"ל: "הכובש את 

בו  ומשתמש  יצרו  את  שכובש  זה  פירוש,  יצרו", 

לעבודת ה' הוא הגיבור האמיתי.

כי מי שדוחה את יצרו הרע ואינו כובש אותו, 

שירגיש  עד  ימתין  הרע  שהיצר  להיות  יכול  הרי 

חולשה באדם, ואז יבוא אליו שוב לפתותו לעבירה 

לו כח לגרשו. אך כאשר האדם הוא  בידעו שאין 

 ז"ט קסדש: "ק תמ שהקדמם תחמלה להתגב" טל המצ" ה"ט,
מכסל אח" כך להספכס לעסב סלטבסד בס את ה'

 תמ שלא התגב" טל המצ" ה"ט אפמלס אם מדתה לס 
שהסא טסבד בס את ה' ה"מ זה "ק דתמסנסת של הבל

 בלטם ה"שט ממטץ לקלקל את מש"אל תשסם שהבמן
שטדממן לא הצלמחס להפסך את המצ" ה"ט לעסב

 אנשמ הצבא את"ס לתשה, שלא הקדמתס תפמלמן של "אש
להפסך את המצ" ה"ט לעסב לפנמ שדחס אסתס בתפמלמן של מד 
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טוב וביצר הרע", כי על ידי שאיש ישראל עובד את 

ה' גם עם היצר הרע, הרי הוא מגלה בכך אהבתו 

להקב"ה, שכל מה שברא אפילו את היצר הרע לא 

בראו אלא לכבודו לעבוד בו את ה'.

ה"ה(:  פ"ה  )סוטה  בירושלמי  ששנינו  וזהו 

)נחמיה  טעמא,  ומאי  טוב,  רע  יצר  עשה  "אברהם 

לא  דוד  לפניך... אבל  נאמן  לבבו  ומצאת את  ט-ח( 

)תהלים קט- טעמא,  מאי  בלבבו,  והרגו  בו  יכול  היה 

כב( ולבי חלל בקרבי". ופירש ב"קרבן העדה" כוונת 

הירושלמי:

המעשים  שאף  טוב,  רע  יצר  עשה  "אברהם 

והשתיה  האכילה  כמו  גופניות  תאוה  הצריכים 

ודומיהן, לא עשה להנאתו כי אם לאהבת המקום, 

שנאמר ומצאת את לבבו נאמן לפניך, שלא היה לו 

אלא לב אחד, ואפילו לבבו הרע היה נאמן לפני ה', 

אבל דוד לא היה יכול לכוף יצרו כל כך והרגו בפעם 

אחת, כלומר הרחיק עצמו מתאוות גופניות על ידי 

תעניות וסיגופים".

ענין זה מתבאר היטב ב"אמרי יוסף" )פרשת כי 

תצא דף עו טור ד(:

הוא  הא'  צדיקים,  מדרגות  ב'  יש  כי  "והענין 

שיש לו יצר הרע המפתה אותו להחטיאו, אך הוא 

למלחמה  צריך  וזה  לו,  שומע  ואינו  עליו  מתגבר 

רגע  אף  ישכח  שלא  גדולה  שמירה  וצריך  תמיד 

ברשתו  להפילו  היצר  לבוא  יוכל  פתאום  כי  אחד, 

שהכניע  גדולה,  יותר  היא  הב'  מדרגה  אך  ח"ו. 

גם  החומר  מן  ועשה  לטוב  כן  גם  והפכו  היצר  את 

אחרי  כלל  חטא  לידי  לבא  יכול  אינו  וזה  צורה,  כן 

שאין לו רק לב אחד לאבינו שבשמים, וכמו שהיה 

לבבו  את  ומצאת  כטעם  כנ"ל  ע"ה  אבינו  אברהם 

נאמן לפניך".

מעתה לפי המהלך הקדוש של ה"חתם סופר", 

יד  של  תפילין  הנחת  במצות  העבודה  תכלית  כי 

החלל  כנגד  שהוא  הרע  היצר  את  לקשר  היא 

מצות  של  העבודה  לבאר  נראה  שבלב,  השמאלי 

הנחת תפילין של ראש, כי בכך אנו מעלים בקודש 

להפוך בקדושת התפילין את היצר הרע ליצר טוב, 

רמוזה  זו  נשגבה  עבודה  כי  לפנינו  שיתבאר  כפי 

בתפילין של ראש.

בסדר  נתבונן  כאשר  היטב  יתבאר  זה  ענין 

שקשרנו  מה  לעומת  כי  ראש,  של  תפילין  הנחת 

את התפילין של יד על יד שמאל, כדי להכניע את 

היצר הרע שנמצא בצד שמאל, אנו מניחים כנגד 

המוח את התפילין של ראש, הכלולות מד' בתים 

שיש בהם ד' פרשיות: קדש, והיה כי יביאך, שמע, 

והיה אם שמוע.

כדי  הטוב,  היצר  על  שרומזת  הימנית  ש'  האות 

להפוך בזה גם היצר הרע לטוב.

שכתב  מה  לצרף  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

הטעם  לבאר  בהעלותך(  )פרשת  עמוקות"  ה"מגלה 

ב'  ראש  של  התפילין  צדדי  בשני  לחקוק  שצריך 

שיני"ן, ש' אחת בצד ימין של ג' ראשים, ש' אחת 

בצד שמאל של ד' ראשים, שהם ביחד ז' ראשים, 

על פי מה שדרשו בגמרא )שבת קה:( מקרא שכתוב 

תשתחוה  ולא  זר  אל  בך  יהיה  "לא  פא-י(:  )תהלים 

הוי  אדם,  של  בגופו  שיש  זר  אל  איזהו  נכר,  לאל 

אומר זה יצר הרע".

הרע  שהיצר  הטעם  עמוקות"  ה"מגלה  מבאר 

לרמז  ר'אשים  ז'  נוטריקון  ז"ר  כי  זר",  "אל  נקרא 

בגמרא  כמבואר  לו,  שיש  הטומאה  כוחות  ז'  על 

בר  אחא  רב  לפני  המזיק  שנתגלה  כט:(  )קידושין 

שהשתחווה  ידי  ועל  ראשים,  ז'  עם  כנחש  יעקב 

רב אחא ז' פעמים בתפלה לפני הקב"ה נפלו כל ז' 

הראשים. הנה כי כן מטעם זה הלכה למשה מסיני 

ג'  בת  אחת  שיני"ן,  ב'  ראש  של  בתפילין  לעשות 

ראשים ואחת בת ד' ראשים שהן יחד ז' ראשים, 

כדי להכניע בכך את היצר הרע שיש לו ז' ראשים 

של כוחות הטומאה. אלו דבריו הקדושים.

 ז' "אשמם של השמנמרן בתפמלמן של "אש 
לטסתת ז' הכ"מכסת בתפמלמן של מד

ז'  עם  להפליא  זה  ענין  מתקשר  דברינו  לפי 

הכריכות של תפילין של יד, אלא שבעוד שעל ידי 

של  הכוחות  ז'  את  מכניעים  אנו  יד  של  התפילין 

הרי  עבירה,  לדבר  לפתותנו  יוכל  שלא  הרע  היצר 

הראשים  ז'  עם  מבטלים  אנו  ראש  של  שבתפילין 

של ב' השיני"ן את ז' כוחות הטומאה של היצר הרע, 

כדי שישאר בו רק חלק הטוב ויתהפך ליצר טוב.

חשבתי דרכי לפרש בזה מה שאמר דוד המלך 

"שרים רדפוני חנם ומדברך פחד  )תהלים קיט-קסא(: 

לבי, שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב", על פי 

האריז"ל  לרבינו  הפסוקים"  ב"שער  שמפרש  מה 

 תד"ש: רלב חכם למתמנס, זה מצ" עסב שהסא נתסן במתמנס,
סלב כומל לשתאלס, זה מצ" ה"ט שנתסן בשתאלסר

 חתם וספ": בתצסת הנחת תפמלמן של מד 
אנס קסש"מם את המצ" ה"ט הטסתד בצד שתאל של הלב

 ז' כ"מכסת טל מד שתאל בתפמלמן של מד, 
 הן כדמ לקשס" את המצ" ה"ט שמש לס ז' שתסת כנגד ז' כסחסת העסתאה

 תכלמת הנחת תפמלמן של "אש המא להפסך את המצ" ה"ט לעסב
כדמ לטבסד את ה' במצ" העסב סבמצ" ה"ט

שתי  יוצאות  התפילין  של  צדדי  משני  והנה 

ימין כנגד היצר הטוב  רצועות, רצועה אחת מצד 

שנמצא בצד ימין, ורצועה אחת מצד שמאל כנגד 

היצר הרע שנמצא בצד שמאל, ושתי רצועות אלו 

מתקשרות יחד בקשר של תפילין כנגד העורף, כדי 

היצרים,  שני  את  לקשר  דמיון  פועל  בכך  לעשות 

והיו לאחדים להפוך את היצר הרע ליצר טוב.

 ש' מתנמת כנגד מצר" עסב
 ש' שתאלמת כנגד מצר" "ט

על פי האמור יפתח לנו פתח לבאר מה ששנינו 

"שי"ן של תפילין הלכה למשה  )שבת סב.(:  בגמרא 

בתפילין  העור  את  לקמט  שצריך  פירוש,  מסיני". 

ש'. וכתבו התוספות )שם(  של ראש בצורת האות 

התפילין  של  ימין  בצד  כי  רבה",  "שימושא  בשם 

ואילו בצד שמאל  ג' ראשים,  של  ש'  עושים אות 

בשלחן  נפסק  וכן  ראשים.  ד'  של  ש'  אות  עושים 

ערוך )או"ח סימן לב סעיף מב(: "שי"ן של תפילין הלכה 

למשה מסיני, שיעשה בעור הבתים של ראש כמין 

ואחד  מימינו  אחד  העור,  מקמטי  בולטת  שי"ן 

ושל  ראשים,  ג'  של  המניח  ימין  של  משמאלו, 

שמאל המניח של ארבע ראשים".

משני  ש'  אותיות  ב'  חקיקת  ענין  להבין  וצריך 

קווים  שלשה  עם  ש'  אות  ראש,  של  תפילין  צדדי 

לפי  שמאל.  מצד  קווים  ד'  עם  ש'  ואות  ימין  מצד 

בגימטריא  יצ"ר  כי  בזה  הענין  לבאר  נראה  האמור 

ש', שהיא אות ש' בתפילין של ראש. לכן נצטווינו 

לחקוק שתי אותיות ש' בתפילין של ראש, ש' אחת 

בצד ימין היא כנגד יצ"ר הטוב, ש' אחת בצד שמאל 

היא כנגד יצ"ר הרע שצריך להופכו לטוב.

הנה כי כן מאחר שצריך להפוך את היצר הרע 

על  הרומזת  השמאלי  שבצד  ש'  אות  לכן  לטוב, 

ש'  אות  צורת  שהיא  קווים,  ד'  בה  יש  הרע  יצ"ר 

רגילה בת שלשה קווים, אלא שניתוסף בה עוד קו 

אחד שהוא בצורת אות ו', והרי זה בבחינת )פסחים 

ה.(: "וי"ו מוסיף על ענין ראשון", לקשר ולחבר את 

בצד שמאל שהיא כנגד היצר הרע, עם  ש'  האות 
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פ"שת תעסת - תוטמ תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת מטות - מסעי תש"פ

רסלא נפקד תתנס אמשר

 הלקח הנשגב תאנשמ הצבא שנקתס נקתת ה' בתדמן:
רשלא הקדמם אחד תהם תפמלמן של "אש לתפמלמן של מדר

טוב,  מה  בעתו  דבר  מטות  פרשת  בפרשתנו 

להתבונן במה שאמרו אנשי הצבא שהיו צדיקים 

במדין,  ה'  נקמת  את  לנקום  שהלכו  גמורים, 

וכשחזרו מהמלחמה כתוב )במדבר לא-מט(: "ויאמרו 

המלחמה  אנשי  ראש  את  נשאו  עבדיך  משה  אל 

אשר בידינו ולא נפקד ממנו איש".

דרשו על כך במדרש )שיר השירים רבה פ"ד סימן ג(: 

"שלא הקדים אחד מהן תפילין של ראש לתפילין 

יד, שאילו הקדים אחד מהן תפילין של ראש  של 

היו  ולא  משבחן,  משה  היה  לא  יד  של  לתפילין 

וצריך להבין, הענין שצריך  עולים משם בשלום". 

ולמה  ראש,  של  לתפילין  יד  של  תפילין  להקדים 

אם היו מקדימים תפילין של ראש לתפילין של יד 

לא היו עולים מן המלחמה בשלום.

שכתוב  במה  להתבונן  יאיר  דברינו  פתח 

למלחמה  ישראל  יציאת  בענין  שופטים  בפרשת 

"ויספו השוטרים לדבר  כנגד אויביהם )דברים כ-ח(: 

אל העם ואמרו, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב 

לביתו, ולא ימס את לבב אחיו כלבבו". והביא רש"י 

הלבב,  ורך  "הירא  מד.(:  )סוטה  במשנה  ששנינו  מה 

זהו המתיירא מן העבירות שבידו".

ומפרש בגמרא )שם מד:( הכוונה בזה, שאפילו 

יד  של  תפילין  הנחת  בין  בשיחה  הפסיק  רק  אם 

"עבירה היא בידו, וחוזר  להנחת תפילין של ראש: 

המפרשים  ונתייגעו  המלחמה".  מעורכי  עליה 

לבאר כל אחד על פי דרכו, מה ראו על ככה לבחור 

מכל העבירות שבתורה, דוקא עבירה זו ששח בין 

תפילין של יד לתפילין של ראש.

הרחתם וספ"ר תגלה כססנה נפלאה 
בהנחת תפמלמן של מד

רחש לבי דבר טוב לבאר הענין בזה, על פי מה 

שכתב ה"חתם סופר" )סוף דברים לקוטים דף קסב ד"ה 

תפילין  הנחת  במצות  נפלאה  כוונה  שמניחים(  מה 

של יד לפני הנחת תפילין של ראש, הנה הדברים 

בלשון קדשו:

תחילה  הלב  נגד  יד  של  תפלה  שמניחים  "מה 

ומברכים להניח, ושוב של ראש ומברכים על מצות 

משל,  דרך  על  לומר  יש  המצוה,  גמר  שהוא  מפני 

להם  אמר  מלך,  עליהם  להמליך  שרצו  מדינה  בני 

]המלך[, בתחילה אסרו בזיקים את פלוני המערער 

על המלכות ואחר כך תמליכוני עליכם.

ההולכים  לבם  ברשות  הרשעים  נמי  והכי 

בשרירות לבם הרע, והצדיקים לבם ברשות שכלם 

וברשות נשמתם, על כן טרם שיניח תפילין עטרה 

תחילה  צריך  קדשים,  קודש  להקדישו  המוח  על 

לאסור בזיקים את המערער על המלוכה היינו הלב, 

ואסור  קשור  שיהיה  לבו  נגד  תפילין  להניח  וצריך 

בזיקי קדושה, ואז אחר כך גומר המצוה ומניח של 

ראש על המוח".

בדבריו  נשתעשע  הבה  מאריה  קמיה  כעבדא 

כב- )במדב"ר  במדרש  המבואר  פי  על  הקדושים, 

יצר  זה  לימינו,  "לב חכם  י-ב(:  )קהלת  ט( על הפסוק 

טוב שהוא נתון בימינו, ולב כסיל לשמאלו, זה יצר 

הרע שנתון בשמאלו". מאמר זה הוא המקור למה 

)פרק ט(,  שהרחיב בעל ה"תניא" ב"לקוטי אמרים" 

והיצר  שבלב  הימני  בחלל  נמצא  הטוב  היצר  כי 

וצריך להגביר  נמצא בחלל השמאלי שבלב,  הרע 

את היצר הטוב שבימין על היצר הרע שבשמאל. 

תכלית  כי  סופר",  ה"חתם  שביאר  זהו  כן  כי  הנה 

הנחת תפילין של יד על יד שמאל כנגד הלב, היא 

בחלל  שנמצא  הרע  היצר  את  בכך  לקשור  כדי 

השמאלי שבלב.

שנצטווינו  במה  יקרה  נקודה  להוסיף  ויש 

לקשור את התפילין על יד שמאל, כי מאחר שאנו 

עושים כל הפעולות עם הידים, נמצא שאנו קושרים 

את התפילין על יד שמאל עם יד ימין, שהיא כנגד 

ובכך אנו  נמצא שם,  ימין שבלב שהיצר הטוב  צד 

שעומד  הטוב  שהיצר  נפלא,  דמיון  פועל  עושים 

בצד ימין יקשור את היצר הרע שעומד בצד שמאל, 

שלא יוכל להפיל את האדם ברשתו.

ה"מגן  שהביא  כפי  מנהגנו  בזה  לבאר  יומתק 

רבינו  בשם  יח(  ס"ק  כה  סימן  חיים  )אורח  אברהם" 

מה  פי  על  היד,  על  כריכות  שבע  לכרוך  האריז"ל 

לו  יש  שמות  "שבעה  נב.(:  )סוכה  בגמרא  ששנינו 

ז'  על  שהכוונה  המהרש"א  ופירש  הרע".  ליצר 

מניחים  כשאנו  לכן  הרע.  ליצר  שיש  הרע  כוחות 

היצר  את  להכניע  הלב  כנגד  יד  של  התפילין  את 

התפילין  קדושת  של  ברצועה  קושרים  אנו  הרע, 

את ז' כוחות הטומאה שיש לו בז' הכריכות. 

 תכלמת הנחת תפמלמן של "אש
להפסך את המצ" ה"ט לעסב

יחד,  גם  נעים שבת אחים  ומה  טוב  הנה מה 

העבודה  מהי  סופר"  ה"חתם  דברי  לפי  לבאר 

הקדושה של מצות הנחת תפילין של ראש, אחרי 

יד,  של  תפילין  בהנחת  הרע  היצר  את  שקשרנו 

"ואהבת  נד.(:  )ברכות  במשנה  ששנינו  מה  פי  על 

טוב  ביצר  יצריך  בשני  לבבך,  בכל  אלקיך  ה'  את 

וביצר הרע". מבואר מזה כי תכלית העבודה היא 

ויעבוד  לטוב  הרע  היצר  את  גם  האדם  שיהפוך 

את ה' בשני יצרים.

הגמרא  מאמר  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ויש 

)ברכות סא.(: "דרש רב נחמן בר רב חסדא, מאי דכתיב 

)בראשית ב-ז( וייצר ה' אלקים את האדם בשני יודי"ן, 

יצר  ואחד  טוב  יצר  אחד  הקב"ה  ברא  יצרים  שני 

הרע". והנה שנינו במשנה )אבות פ"ו מי"א(: "כל מה 

שברא הקב"ה בעולמו לא ברא אלא לכבודו".

שני  הקב"ה  שברא  מה  גם  כי  זה  לפי  נמצא 

יצרים באדם, לא בראם אלא לכבודו כדי שיעבוד 

זהו שדרשו:  כן  כי  את ה' גם עם היצר הרע. הנה 

"ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך, בשני יצריך ביצר 
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל )אפשר גם ישירות לדפוס( בקובץ להדפסה.

היעד,  אל  בדרך  ומתפתל  ארוך  כביש  הם 
הכביש,  על  בדרכו  להתקדם  מתחיל  האדם 
כדי לגמוע את כל מ"ב המסעות של החיים! 
'מוצאיהם  חלק,  ונוסע  השם  ברוך  רץ  הכל 
למעיהם על פי ה''. אך לפתע פתאום סטופ! 
יש נסיון! הנסיעה נעצרת. עתה עצור, בדוק 
יש  ועיכוב,  קושי  כאן  יש  היטב,  עצמך  את 
כאן נסיון! יש להתעכב ולתת הדעת על האור 
האדום שנדלק כאן... רגע של התבוננות על 
טיב הדרך, על הכיוון, קצב ההתקדמות וכו', 

זהירות! 
כחוק,  הרמזור  את  שעברת  לאחר  והנה 
ששוב  עד  המתנת  והשגחת,  באדום  נעצרת 
ניתן  השם  וברוך  ירוק,  לצבע  האור  יתחלף 
מגיעים  שכבר  נדמה  והנה  בדרך.  להמשיך 
סיבובים  כמה  לאחר  אך  הנכסף...  היעד  אל 
עצור!  נוסף,  רמזור  לפתע  הגיח  שבדרך, 
יש  בחיים,  נוספת  תחנה  לפניך,  נוסף  ניסיון 

להיזהר רמזור אדום! 
במקומות  'רמזורים'  רצופה  הדרך  כל  כך 
התכלית.  אל  שמגיעים  עד  שונים,  עצירה 
למיניהם...  'רפורטים'  בלא  שנגיע  ונקוה   –
אלה  שכל  חלילה,  בתאונה  שלא  ובודאי 
שונים  מחוזות  אל  הנסיעה  את  מובילים 
אם  הנסיעה...  בתכנון  היו  לא  אחרים שכלל 
ולפעמים  הסוהר,  לבית  או  המעצר  לבית 
או קשה  קל  פצוע  החולים  לבית  גם  חלילה 
רחמנא ליצלן, ובמקרה הגרוע לבית הקברות! 
– זה כלל לא היה כיוון הנסיעה מלכתחילה, 
והסתבכו  שהלכו  שבדרך  מתסבוכות  אלא 

בעיקולים שונים. 
מן הראוי אפוא לציית היטב לרמזורי החיים, להבין את 
'עבירות  לבצע  לא  בעולם,  אלינו  הנשלחים  האיתותים 
בישרות  לצעוד  בדרך!  להתבלבל  ולא  חלילה,  תנועה' 
בנועם הליכותיה של תורה, הסוללת לנו את הדרך הישר 
והמצוה,  התורה  קיום  שהיא  החיים  תכלית  אל  והטוב 

שכל "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום".
]"כלליות", קובץ 130303[
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לא  זצוק"ל  מדז'יקוב  הורוביץ  יהודא'לע  רבי  הגה"צ 
אל  מיוחדת  בנסיעה  יצא  פעם  קיימא,  של  בזרע  נפקד 
ציון קדשו של מרן החתם סופר זצוק"ל כדי להתפלל על 
בנים. כידוע שהיה דבוק מאד בכל נימי לבו ונפשו בתורת 
החתם סופר, וגם עזר וסייע בהדפסת ספרי החתם סופר. 
כשהגיע לציון הקודש נזכר שם על אתר בכמה קושיות 
חמורות שהיו לו בספרי החתם סופר ושהציקו לו מאד. 

הוא שאל את קושיותיו על הציון, ובו במקום התיישבו לו 
הקושיות בדרך מופלא! 

על  לבקש  ששכח  פתאום  נזכר  הציון  מן  שיצא  לאחר 
מזה,  והסיק  הנסיעה...  תכלית  כל  היתה  זו  הרי  בנים, 
שאם הקב"ה סיבב שהוא ישכח מזה כנראה זהו רצון של 
שבא.  כלעומת  לביתו  ונסע  הציון,  אל  חזר  ולא  מעלה, 
תהיה  שהנסיעה  מתחילה  חשב  הוא  כי  שאף  באומרו, 
לתפילה, הרי מן השמים סיבבו תכלית אותה נסיעה כדי 

ליישב את דברי החתם סופר דבר דיבור על אופניו!
]מתוך שיחת חיזוק לחשוכי בנים[
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בחורצ'יק  עיה"ק,  בירושלים  קרה  מאוד  מעציב  מאורע 
מדי,  מסוכן  תעלול  לעצמו  חמד  אחראי  בלתי  אחד 
היה  כמובן  הוא  אחיו.  של  ברכב  קטן...  סיבוב  כשתפס 
קטין משולל רישיון נהיגה מכל וכל, ולקח סיכון לסיבוב 
של חמש דקות בלבד... – אך לדאבון לב דקות ספורות 
הבלתי  בשעטתו  נוראה,  בטרגדיה  ל"ע  הסתיימו  אלו 

הכביש  פני  על  אחראית  והבלתי  מקצועית 
סטה בטעות הצידה אל המדרכה, ודרס במחץ 
קטן  תינוק  עם  בשלוותה  שטיילה  מטפלת 
שלמים  יצאו  לא  כולם  השכונה.  מתושבי 
מאד  קשות  נפצע  ובעיקר  הקשה,  מהמכה 
לגמרי  נמחצה  כשעגלתו  רח"ל,  הקטן  הילד 
תחת גלגלי הרכב, והוא הובל בדחיפות במצב 

אנוש לטיפול נמרץ.
ברגשות  מבפנים  בחור  אותו  נאכל  כמה  אוי! 
אותם  לאחר  רבים  חדשים  איומים!  חרטה 
מאוד,  נסער  הסתובב  הוא  ספורות  דקות 
הטרגדיה  על  לנפשו,  מנוחה  מוצא  כשאינו 
הנוראה שהנחית על משפחה שלמה בישראל, 
לא  על  בייסוריו  שנאנק  טהור  יהודי  ילד  ועל 
עוול בכפו, ושכנראה תישאר בו נכותו לכל ימי 

חייו, מחמת פזיזות הפקרותו!
הוא התחרט על מעשהו מיליון פעמים! כמה 
דמעות שפך כנחל על אותה טעות בת חמש 
דקות! – אבל כל זה לא עוזר לו מאומה להחזיר 
את הילד לאיתנות בריאותו. הוא מרצה עונש 
בחרותו  מימי  טובות  שנים  כמה  של  כבד 
הסוהר,  בית  של  ובריח  סורג  בין  היקרים 
קנסות  ועוד  רבים,  ופיצויים  קנסות  בתוספת 

על תנאי ושלילת רישיון וכו'.
ובעיקר סובל הוא ממה שנהפכו עליו כל חייו 
בייסורי  מלא  הוא  ליצלן,  רחמנא  אחת  בבת 
מצפון נוראים! אינו יכול לישון בלילות, וסובל 
מסיוטים קשים, על הצער הגדול שהמיט על 
ואינו  הקרובים,  שכניו  יקרה,  משפחה  אותה 
מלבד  זאת  וכל  רח"ל.  לנפשו  תרופה  מוצא 
העלויות הרבות של עשרות אלפי דולרים )!( שנטלו על 

עצמם כדי לשקם את הילד במידת האפשר.
זה,  מעשה  בטיב  יש  ונורא  עצום  מוסר  לימוד  כמה 
הפרטים!  של  קלים  בשינויים  ונשנה  חוזר  שלדאבוננו 
נורא  וזועקת ממקרה  – חובת הזהירות העצומה העולה 
לנו  יש  כמה  נפש!  של  דכדוכה  עד  ויורדת  נוקבת  זה 
שלא  החיים,  לשמירת  ראש  בכובד  ולהתייחס  להיזהר 
להכניס עצמנו למקום סכנה חלילה ברוחניות ובגשמיות, 
ולהתרחק מן הסכנה הגשמית והרוחנית כמטחווי קשת, 
והנוראות מחמש דקות  כאשר ראינו התוצאות הקשות 

של טעות!!!
השם ירחם!

כראוי,  ונזהרים  נשמרים  כאשר  מרובה,  טובה  ומידה 
ולנזהר שלומים תן  ולמזהיר  ששכרם כפול מן השמים, 

כמי נהר!
]מתוך שיחת אודות חובת השמירה בדרכים[
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גליון מס':

'מכסה טפח
ומגלה טפחיים..'

יוחאי  בר  שמעון  ר'  אצל  לשבות  זכיתי 
כבר  אני  גדול  היום  בעוד  שבת  ערב  בשבת. 
את  מלכתא.  לשבת  להתכונן  למערה  עולה 
והפלאפון אני מפקיד אצל מישהו  המפתחות 
שיש לו חדר מעל הציון ממש ובמוצאי השבת 

אני נוטל חזרה את פקדוני.
הגיע צאת השבת והבן אדם שהפקדתי אצלו 
תם  רבינו  זמן  הגיע  בנמצא.  אינו  פקדוני  את 
זכר  כל  ואין  שעה  עוד  עבר  נמצא.  לא  והוא 
שלא  משמים  ניסיון  שזה  הרגשתי  אדם.  לבן 
נמצא  אני  שהרי  הלחצים  כל  למרות  לכעוס 
צריכים  ועוד  כבר מחכה  וההסעה  עם הרבנית 
לחזור לירושלים שגם כך השבת יצאה מאוחר 
ועמדתי  ה'  לי  נתן  אך  מסביב,  לחצים  ועוד 

בניסיון שלא לכעוס.
לו  הופיע  תם  רבינו  מזמן  שעתיים  כעבור 

האברך ונתן לי את חפציי.
רק עכשיו ניתן היה להתארגן ולצאת לירושלים.
פתחתי את מכשיר הטלפון והשיחה הראשונה 
בירושלים,  לברית  סנדקאות  לי  לתת  הייתה 
אבל סנדקאות שלימה שכולל  ברכות ועמידה 
שמחתי  לסנדק,  הסגולות  כל  עם  לברכות 
שמחה גדולה וראיתי שמי שמתגבר על ניסיון 
כל  שלא  )למרות  מיידי,  באופן  למתנות  זוכה 

פעם זוכים לראות מיד בעיני בשר(.
 גם נזכרתי שכתוב שאליהו הנביא לא מתגלה 
למי שהוא בעל כעס, ועכשיו שעמדתי  בניסיון 
של  הזו  המתנה  את  קבלתי  תיכף  הכעס 
גם  מה  הנביא.  אליהו  ליד  ולשבת  סנדקאות 
שזה לא דבר רגיל לקבל הזמנה מהיום למחר, 
בדרך כלל מודיעים מראש, אין זה כי אם מתנה 

על התגברות הכעס.

דבר נוסף אירע במהלך השבת . רציתי להתחיל 
רש"י  הפירוש  עם  רש"י  פירוש  על  לעבור 
עם  רש"י  לומד  אני  שנה  כל  שכן  כפשוטו 
ללמוד  עצמי  על  לקחתי  והשנה  אחר,  מפרש 
הספר  את  מצאתי  לא  אבל  כפשוטו,  רש"י 
יש  שהשבת  כיוון  לחוץ  מעט  הייתי  במירון,  
דוחק,  הזמן  השבוע  ובאמצע  פרשות  שני 
לפתע ממש לידי על השולחן ראיתי ספר 'חוק 
אני  בפנים  והנה  והדר  עוז  בהוצאת  לישראל' 

רואה שהביאו את פירוש רש"י כפשוטו...
והתחלתי  הגילוי  על  גדולה  שמחה  שמחתי 

תיכף אחרי מנחה לעבור על הרש"י. 
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים מסעי בני ישראל

דידן(,  פרשא  )ריש  אפרים  מחנה  דגל  הקדוש  בספר  כתב 
'מוצאיהם  נאמר  בראשונה  א(  הספיקות,  בזה  "רבו  וזלה"ט: 
למסעיהם', ואחר כך נאמר בהיפוך. ב( 'ויכתוב משה וגו'' נאמר 

'על פי ה'', ואחר כך לא נאמר על פי ה'". 
כל  כי  ]הבעש"ט[,  זללה"ה  אא"ז  בשם  ששמעתי  דע  "אך 
שובו  עד  היוולדו  מיום  אדם  כל  אצל  והם  מ"ב,  היו  המסעות 
אל עולמו. ולהבין זה, כי מיום הלידה והוצאתו מרחם אימו הוא 

כנודע,  מצרים  יציאת  בחינת 
למסע,  ממסע  נוסע  כך  ואחר 
העליונה  החיים  לארץ  בואו  עד 

וכו'". 
המסעות  נכתבו  "ובוודאי 
הישר  הדרך  להורות  בתורה, 
הדרך  לידע  הישראלי,  לאיש 
ליסע  חייו,  ימי  כל  בו  ילך  אשר 

קדושים  בחינות  הם  המסעות  שכל  וידוע  למסע.  ממסע 
ברית  ספר  בשם  זללה"ה  אא"ז  מן  ששמעתי  כמו  וטהורים, 

מנוחה וכו'".
"מזה נבין לכל המסעות, שבודאי הם בחינות קדושות ומעלות 
בוודאי היא בחינת קדושה, אך הם  'תבערה'  כן  גם  וכן  רמות. 
מעשיהם,  ידי  על  הדבר  נשתנה  הללו  למקומות  באו  כאשר 
בתורה  שמפורש  כמו  ליצלן,  רחמנא  טובה  ללא  להם  ונהפך 
וכן  כי שם קברו כפשוטן.  וכן שאר מסעות,  'קברות התאוה'. 
בתבערה 'כי בערה בם אש ה''. ואם היו נוסעים ובאים למסעות 
הנ"ל ולא ישנו אותם במעשיהם, בודאי היה מאיר להם כל מסע 

ומסע באור הגנוז בתוכו, ודי בזה למבין".
משה  ויכתוב  ישראל,  בני  מסעי  'אלה  הכתוב:  שאמר  "והוא 
ה'', פירוש משה כתב בתורה  פי  את מוצאיהם למסעיהם על 
יציאת  מתחילת  עולם,  של  ברומו  עומדים  הם  איך  המסעות 
כדי  העליונה,  החיים  לארץ  בואו  עד  אימו  מרחם  האדם 
'ואלה מסעיהם   – ה'.  פי  ילך בה על  שידע האדם הדרך אשר 
למוצאיהם', היינו היאך שינו אותם במעשיהם ללא טובים, ולכך 
לא נאמר כאן 'על פי ה''. והבן זה, וה' יורני בדרך הישר והאמת 

לפניו, אמן" עכלה"ק.
-< • >-

הרה"ק רבי איתמר מנדבורנא זצוק"ל היה דר בארצות הברית, 
בארץ  דר  שהיה  זצוק"ל  מרדכי  חיים  רבי  הרה"ק  הגדול  ובנו 
הקודש, יצא לדרכו בנסיעה לאמריקה כדי לקבל את פני אביו 

הקדוש. 
בימים ההם היתה נסיעה שכזו כרוכה בטרחה קשה ומייגעת, 

בטלטולי הדרכים דרך ארצות אירופה. 
בהגיעו אצל אביו לאחר כמה ימים של יגיעת דרכים מפרכת, 
שמח אביו הקדוש מאוד לקראתו. ולאחר ברכת השלום, אמר 
לאביו שבא הנה רק כדי להגיש לפניו כוס תה!... רוצה לומר, 
שכל עיקר כוונתו בנסיעה הקשה היא כדי לקיים מצות 'כיבוד 
אב' לשמה! ולא בשביל כוונת 'רווחים' צדדיים... אף לא רווחים 

רוחניים, לקנין תורה ויראת שמים וכדומה.
והגם כי נשאר אצלו תקופה ארוכה, והסתופף בצל קדשו תדיר, 
שבתות וימים טובים ואירועים שונים, והשתתף בהרבה טישען 
ותפילות וכו'. הזכיר כל העת שעיקר טעם ה'נסיעה' שערך, היא 
כדי להגיש לאביו 'כוס תה', ולשמש לפניו בכל הנצרך, לקיים 

מצות כיבוד אב.
והוא אף הוא זכה במידה כנגד מידה, שהיה בנו הגדול כ"ק מרן 
אדמו"ר מנדבורנא זצוק"ל, עומד תדיר ומשמש לפניו באימה 
וביראה, ובהתקשרות אהבה עצומה. ובערוב ימיו כמה שבועות 
למד  הוא   – חוליו.  זז ממיטת  לא  חולה,  לפני פטירתו כשהיה 

אצל אביו פרק בהלכות קיום מצות "כיבוד אב" מהו...
]"טיב הזיכרונות", נדבורנא[

-< • >-
במונית  לנסוע  דרכו  עיה"ק  בירושלים  הרבנים  מגדולי  אחד 

עם נהג קבוע, שהוא אדם חילוני שאינו שומר התורה והמצוה 
רח"ל.

באחת הנסיעות הבחין הרב שהנהג חבש כיפה גדולה לראשו, 
שאלו הרב בחביבות, לכיפה מה זו עושה? 

הדרכים  וכל  בעזה,  חירום  מצב  כעת  שיש  שהיות  הנהג,  ענה 
בחזקת סכנה בנפילות של טילים וקסמים למיניהם... הרי הוא 
מתפלל כל עת נסיעתו לשלומם של עם בני ישראל, והרי אי 
בלי  להשם  להתפלל  אפשר 

כיפה!
שאלו הרב: הרי בתוקף תפקידך 
בעיקר  העת  כל  אתה  משרת 
כלל  בדרך  שהם  החרדים,  את 
אינך  ולעולם  נחמדים,  אנשים 
לא  כן  אם  מדוע  מהם...  סובל 
גם  הכיפה  את  תמיד  תחבוש 
כדי לעשות נחת רוח ללקוחותיך? הרי כל פועל משתדל למצוא 

חן בעיני לקוחותיו! 
כבודו  לי  נא  יאמר  הרב:  את  הדהימה  הנהג  של  תשובתו 
או  לאלקים  רוח  נחת  לעשות  חשוב  יותר  למי  במטותא, 
לאנשים? – אם כלפי אלקים אינני חובש הכיפה, כלפי אנשים 

אחבוש? אני רוצה ללבוש כיפה רק בשביל השם יתברך!
נופלים לפעמים דברי מוסר, הגם כי  גם בפיו של איש פשוט 
בוודאי טעה כי צריך כן לחבוש הכיפה, מכל מקום בלא משים 
"לעשות  היא:  החיים  תכלית  שעיקר  מאוד,  חשוב  יסוד  עורר 

נחת רוח לבורא יתברך שמו", ותו לא מידי.
]"פרטיות", קובץ 9472[

-< • >-
בדרך נסיעתו של אחד מגדולי ירושלים ופמלייתו לעיר בני ברק 
דחופה  היתה  הנסיעה  אדום,  ברמזור  הרכב  לפתע  נעצר  יצ"ו, 
ביותר, הם מיהרו להגיע אל מחוז חפצם, אך כנגד צבעו האדום 

של הרמזור אי אפשר לעשות ולא כלום!
אותה  אל  שהצטרפו  הפמליא  חברי  תלמידיו  אל  הרב  פנה 
ידוע מרבינו אור שבעת הימים הבעל שם  ואמר: הנה  נסיעה, 
ללמוד  צריך  בעולם  שרואים  דבר  שמכל  זי"ע,  הקדוש  טוב 
בחינם  האדם  שרואה  דבר  שום  ואין  השם,  לעבודת  משהו 
ישראל  לאיש  יתברך  השם  קורא  ממש  העת  בכל  כי  בעולם. 
לפקוח  צריך  ורק  ממנו,  נרצה  מה  רמזים  לו  ומרמז  ומזמינו, 

עיניים ולקלוט הקריאה. 
)ויקרא  ויקרא  חומש  למדוה מפתיחת  רשומות  דורשי  כאשר 
א, א(: "ויקרא אל משה וידבר ה' אליו וגו'", נכתב ויקרא "באלף 
זעירא", לומר שבכל דבר הקורה בעולם, אף בדבר קטן וזעיר 
יש 'ויקרא', שבא השם יתברך לאלף לאדם וללמדו בינה, וקורא 

לו כל העת בקריאה של חיבה! 
לא צודק צריך ללכת כיפה, הוא לא צודק

דף ה', לסיים שתורה טובה הוא וחזק מאוד ברכה טובה שיחה 
כללית 

וכן בסוף לסיים בטובה מידה טובה מרובה שנזהרים ונשמרים 
השכר גדול

בימינו  שהתחדש  המחודש  למכשיר  זאת  המשילו  ]כאשר 
בכל  הדרך  את  לאדם  המורה   ]G.P.S[ ניווט"  "מכשיר  הנקרא 
'מכשיר  לכל אחד  הכין הקב"ה  כן  וכמו  כידוע.  נסיעתו  מקום 
ניווט' פנימי, לדעת לנווט האדם את דרכו כיצד צריך לנהוג בכל 
עם  ללמוד  מתחילים  ולכן  הקדושה[.  תורתנו  דת  פי  על  דבר 

התינוק בזה הפסוק, ללמדו יסוד חשוב זה.
אם כן אפוא, פנה הרב לתלמידיו, בעמדנו כה בעצירת 'רמזור 
אדום', עלינו להתבונן גם בעצירה זו למה תרמוז לנו. שכן גם 
שמו יעיד בו, שיש לו מה לרמוז לאדם, שלכן נקרא: "רמזור", 
לשון 'רמז – אור'. ואם כן איזה טיב מוסר השכל נוכל להוציא 

כאן בכיכר, מה מלמדנו השם יתברך עתה פה ברמזור?
ברם, הסביר בטובו הרב הצדיק, הנה החיים 

ג

ב  ְכּתֹ ָרֵאל וגו', ַוּיִ ה ַמְסֵעי ְבֵני ִיׂשְ "ֵאּלֶ
י  ה ֶאת מֹוָצֵאיֶהם ְלַמְסֵעיֶהם ַעל ּפִ מׁשֶ

ה ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצֵאיֶהם" לג, א-ב ה', ְוֵאּלֶ

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ  |  עורך:  ש. גולדשטיין

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ  |  עורך:  ש. גולדשטיין

<ההשגחה<המעשיו<ת



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'

בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ

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

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

כיבוס וגיהוץ
באב  תשעה  לאחר  ועד  חודש  מראש  א.  
אסור לכבס ולגהץ את בגדיו, אפילו אם אינו 
מפני  באב,  תשעה  לאחר  רק  ללבשם  רוצה 
שנראה כמסיח דעתו מן האבילות )שו"ע תקנ"א 

ס"ג ומ"ב סקכ"א(.

ב.  איסור כיבוס הוא אפילו במים בלבד )ס"ג(.
ג.  לצורך מצוה מותר לכבס )שו"ע שם(. וכן אם 
אין לו כתונת לשבת יש להתירו לכבס ביום 

ה' וביום ו' )מ"ב סקל"ב(.
מי שאין לו אלא חלוק אחד יש להתירו  ד.  

לכבס מר"ח עד השבת )מ"ב סקכ"ט(. 
ה.  וה"ה אם נתלכלכו כל בגדיו מן הזיעה ה"ז 
ומותר לכבס  לו אלא חלוק אחד  כמי שאין 
טפי  ועדיף  ת"ב,  בו  שחל  שבוע  עד  חלוקו 
בגד חדש,  גיהוץ ממה שיקנה  בלא  שיכבס 
ברירה  לו  כשאין  ת"ב  בו  שחל  בשבוע  אך 
ממה  חדש  בגד  שיקנה  טוב  יותר  אחרת, 

שיכבס אז )מבית לוי(.
ו.  כתם הניכר בבגד מותר לנקותו במקומו, 

ואם לאו אסור )שם(. 
מצוה  סעודות  שעורכים  קייטרינג  בעלי  ז.  
בימים אלו, ואין לו להם די מפות להחליף כל 
פעם מבלי שיצטרכו לכבס, אם אפשר להם 
אך  טפי,  עדיף  ודאי  כיבוס  בלא  להסתדר 
אם אין הדבר אפשרי בשום פנים, יש מקום 
לכבס  שלא  שידקדקו  בתנאי  אך  להתיר, 
כ"א הנצרך ביותר, וגם למעט מן הרגיל בכל 

השנה )שבה"ל ח"י סי' פ"ג(. 
הנוסעים בימים אלו יחד עם משפחתם  ח.  
היא  גדולה  שטרחא  אע"פ  אחר,  למקום 
יצטרכו  להם לקחת הרבה בגדים כדי שלא 
לכבס, מ"מ לא מצינו שהתירו הכיבוס משום 
טרחא, ולכן חייבים להביא עמו בגדים הרבה 
שיהיה כדי הצורך לכל אלו הימים )הלי"ש פי"ד 

סקכ"א(.

ט.  המתארח בבית חבירו בימים אלו ומצטער 
הרבה אם לא יוכל לישון במצעים נקיים, וכן 
להשתמש  להם  מותר  מלון,  בבתי  השוהים 
שיניחו  לכתחילה  וטוב  מכובסים,  במצעים 
צריך  מ"מ  אך  קרקע,  גבי  על  קצת  אותם 
שלא  המלון  לבעל  או  לבעה"ב  להודיע 
אם  ובדיעבד  הימים,  בשאר  עבורו  יחליפו 
ע"ג  אותם  מותר, אלא שיניחו  כבר החליפו 

קרקע וכנ"ל )מנח"י ח"י סי' מ"ד(. 
בגדי קטנים

י.  אסור לגדולים לכבס לקטנים כסותם )שו"ע 
לדידן  להחמיר  יש  הא"ר  ולדעת  סי"ד(.  שם 

מראש חודש, אבל דעת החיי אדם דלצורך 
אלא  מנהגינו  לפי  אף  להחמיר  אין  קטנים 

בשבוע שחל בו תשעה באב )מ"ב סקפ"ב(. 
הקטנים  בהם  הבגדים שמלפפין  ומיהו  יא.  
להקל  ונהגו  שם(.  )שו"ע  לכבסן  מותר  לגמרי 
ובלבוש  )שם(.  קטנים  שאר  בבגדי  אפילו 
שנים,  וד'  ג'  בני  עד  הוא  דהשיעור  משמע 
הב"י  דמדברי  סקל"ט( כתב  )בא"א  הפמ"ג  אבל 
וד"מ משמע דכל בגדי קטנים מותר ואפילו 

אם הגיעו לגיל חינוך. 
שש  בן  בקטן  להקל  אין  מעשה  ולענין  יב.  

בגדיו  נתלכלכו  כן  אם  אלא  לחינוך,  שהגיע 
ביותר )חנוך לנער פכ"א סק"ב(. 

ובגדים  במטפחות  שהתירו  ואע"פ  יג.  
שהתינוקות מלכלכין, מ"מ לא יכבסו הרבה 
הוא  ואם  סקפ"ג(.  )מ"ב  בצנעא  ויכבסום  ביחד, 
ולכבסם  להקל  יש  כביסה  במכונת  מכבס 

אפילו הרבה בבת אחת )חנוך לנער שם(.
אסור  המותר,  באופן  בגדים  כשמכבס  יד.  
אם  אפילו  בגדים,  שאר  גם  עליהם  להוסיף 

הוא מכניס הכל לתוך אותו מכונה. 
שהתירו  וכיו"ב  התינוקות  חיתולי  טו.  
אחרים  לו  יש  אם  אפילו  היינו  לכבסם, 
כדי  אחרים  לקנות  שא"צ  וכ"ש  מכובסים, 

שלא יצטרך לכבס )תשוה"נ ח"ב סי' רנ"ח(.
הקטן  בגדי  לכבס  אפשר  היה  אם  אף  טז.  
לכבסם  מותר  מ"מ  הימים,  תשעת  לפני 

בתשעת הימים )הליכות אבן ישראל(.
שהם  בהם  שמצוי  האף  מטפחות  יז.  
מטונפים ואינם ראויים לשימוש, דינם כבגדי 

קטנים ומותר לכבסן )שלמת חיים סי' ש"י(. 
בגדי שבת 

יח.  אין ללבוש בגדי שבת בימים אלו, ואפילו 
בשבת חזון אין מחליפין ללבוש בגדי שבת 
שאינו  הפוזמקאות  וכן  בלבד  הכתונת  כ"א 
לובשן אלא מפני הזיעה )שו"ע שם ס"א ובמ"ב שם(. 
ויש שנהגו ללבוש בגדי שבת גם בשבת חזון, 

ויש שמשנים רק בגד אחד )מ"ב סק"ו עיי"ש(. 
יט.  ויש שכתבו שעיקר חילוק המנהגים בזה 
הוא מפני שמקדם היו נוהגין ללבוש בשבת 
ובדמותן,  במראיהן  השוין  מלבושין  ובחול 
באיכות  רק  היה  לא  ביניהם  וההפרש 
יותר  בגדים  לובשין  היו  שבשבת  הסחורה, 
יקרים מבחול, וע"כ לא היה ההפרש ניכר כל 
כך, וכיון שכן גם אם היו לובשין בשבת חזון 
בגדי חול לא היה נראה כאבילות בפרהסיא 
בגדים  שלובשין  בזמנינו  משא"כ  בשבת, 
וכיו"ב  השטריימ"ל  כדוגמת  לגמרי  אחרים 
אם נלבוש בגדי החול בשבת יש בזה משום 
הגדולים  הנהיגו  ולכן  בפרהסיא,  אבילות 
ואפילו  חזון,  בשבת  אף  שבת  בגדי  ללבוש 

בשבת שחל בו ת"ב )ערוה"ש סי"א(.
כ.  כשיש ברית מילה מותרין אבי הבן ואמו 
)שו"ע  בגדי שבת  ללבוש  והסנדק  המוהל  וכן 
מצוה  בר  בסעודת  הדין  דכן  וי"א  שם(.  ומ"ב 

האנשים  שאר  כל  אבל  ס"ח(.  פי"ד  )הלי"ש 

היתר  שום  להם  אין  בשמחה  המשתתפים 
ללבוש בגדי שבת.

כא.  במסיבת אירוסין שעושין מיד עם גמר 
בגדי  ללבוש  והכלה  החתן  מותרין  השידוך 
התנאים  מסיבת  שעושין  מה  אך  שבת. 
כעבור כמה ימים, יש לדחותה עד לאחר ת"ב 

)הלי"ש פי"ד ס"י(. 

כב.  עיקר איסור לבישת בגדי שבת הוא על 
בגדי שבת  לבש  ולכן אם  הלבישה,  תחילת 
ויכול  מיד  לפושטן  מילה, א"צ  ברית  לכבוד 
וכן הדין במוצ"ש אחר  להשהותן על עצמו, 
הבדלה, שלא קבעו האיסור רק על תחילת 
הלבישה, שהרי הפשיטה ע"פ הרוב יש בזה 

משום כבוד הבריות )א"א תנינא ס"א(. 

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

הלכות תשעת הימים

ב
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■ המעשה אשר יעשון ■
שנשמור חוקך בעולם הזה

השבת )כ"ו תמוז- תרמ"ו( יחול יום היארצייט של הגאון הנודע רבי שלמה גאנצפריד זצ"ל, הוא היה גאון 
מופלא ועצום, חיבר כמה וכמה ספרים בהרבה תחומים בהלכה ובהגדה שהתקבלו בתפוצות ישראל, עד 
לעצם היום הזה תופסים ספריו מקום של כבוד בבתי עקד הספרים, אולם יותר מכל נודע על שם ספרו 
המופלא 'קיצור שולחן ערוך' בו קיבץ וליקט מכל רחבי השולחן ערוך את ההלכות הנחוצות וההכרחיות 
הסובבות את היהודי משך ימי חייו, ספר זה זכה לשבחים רבים והתקבל בחיבה בקרב כל בתי ישראל. 
במסגרת היריעה הזאת ננסה לעמוד מעט על טיבו של ספר נפלא זה ועל התועלת הגדולה שכל אחד 

יכול - ואף צריך – להפיק מן הספר הזה.
בכל יום ויום אנו אומרים ואף מבקשים בתפילה: "הוא יפתח לבנו בתורתו, וישם בלבנו אהבתו ויראתו 
ולעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה", ויש לבאר את הדברים כדלהלן: 
וכיון שנעסוק  לבנו בעסק התורה,  אנו מבקשים מאת הקב"ה, שיפתח את  לבנו בתורתו',  יפתח  'הוא 
בתורה, יקוים בנו, 'וישם בלבנו אהבתו ויראתו', נזכה למדרגות אהבה ויראה, וכמו שידוע, על ידי עסק 
התורה זוכה האדם לאהבה ויראה. ותכלית השגת המדרגות אהבה ויראה, הוא, 'ולעשות רצונו ולעבדו 
בלבב שלם', בכדי שנוכל לקיים את רצון השי"ת כראוי ונעבוד אותו בלב שלם. וכיון שנקיים את רצון 
השי"ת, יקוים בנו, 'למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה', יגיעתנו לא תהא לריק ונוכל לזכות למדרגות 

האמורות בשלמות. 
והנה קיום רצון ה' זהו רק על ידי קיום הלכות השולחן ערוך, ומכך נלמד, כי כשהאדם אינו נזהר בקיום 
דברי השולחן ערוך, כל יגיעתו לזכות למדרגות היא לריק, כיון שבכל רגע הוא עלול להיכשל באיסורים 
רבים, ותחת אשר יתקרב להשי"ת הריהו מתרחק ממנו. ולהיפך, כאשר נזהר לקיים את דברי השולחן 
זו ינצל מכל דבר חטא, וכיון שכן  ערוך, אף אם אינו זוכה לאהבה ויראה בשלמות, מכל מקום, בזכות 
יתקרב להשי"ת. על כן אנו מתפללים בהמשך, 'יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שנשמור 
חוקיך בעולם הזה', שנזכה לשמור ולקיים את כל חוקי התורה. ועל ידי שנשמור את חוקי התורה נתברך 
בכל הברכות האמורות: 'ונזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא', 

נזכה לרשת טובה וברכה לימות המשיח ולחיי עולם הבא.
קיצור שולחן ערוך

העולה מן האמור, שכל הרוצה להיות יהודי כהלכה ולשמור עצמו מכל חטא ועוון, אין לו אפשרות נוספת 
מלבד ללמוד ולשנן היטב את כל ההלכות והדינים הנוגעים לחיי היום יום, כי אם לא יידע את ההלכות על 
בורים, מחוסר הידיעה לא ימלט מלהיכשל בהרבה דברים, ואיננו מדברים כעת על עניינים ומנהגים שהם 
כתוספת על העיקר, אלא ישנם הרבה הלכות מפורשות ודינים ברורים שהרבה אנשים אינם יודעים כלל, 
כך מסוגל האדם לחיות לו שבעים שמונים שנה עלי אדמות ולא ידע ולא יבין כי בחשכה יתהלך ובטעות 

עובר על הלכות מפורשות.
את החלל הזה בא מחבר הספר 'קיצור שולחן ערוך' למלא, שלא יהיה מצב שבו היהודי חי את חייו תוך 
שאינו יודע מה מוטל עליו לעשות, כמובן שאין זה תחליף ללימוד היסודי והעיוני של ההלכות, אולם 
הוא כן נותן מענה למי שעדיין לא הגיע ללימוד יסודי ומקיף, שלא יהיה כמו עם הארץ גמור ובור ריק, 
אלא לפחות יהיה לו את המושגים הכלליים ואת ההלכות הרגילות הנוגעות מדי יום ויום, כך יוכל לחיות 

כיהודי כשר ונאמן.
אך לא רק לפשוטי העם ולצעירי הצאן נאמרו הדברים, אלא אפילו תלמידי חכמים היושבים על התורה 
ועל העבודה כל ימיהם, גם להם יש תועלת גדולה מן הספר הזה, שהרי כמעט ולא יתכן להיות מונח 
תמיד בכל חלקי התורה גם יחד, אלא פעם עוסק בעניין זה ופעם בעניין אחר, וכאשר יגיע לידיו הלכה 
שאינה שכיחה לא תמיד יזכור מהרה את המעשה אשר צריך לעשות עתה, אולם אם לומד ושונן את 
קיצורי ההלכות ללא הרף, תמיד יעמדו לנגד עיניו כל ההלכות הנחוצות כאילו למדם זה עתה, מה גם 
שמחבר הספר הזה טרח לקבץ הלכות הכרחיות לא רק מחלק אורח חיים שבשולחן ערוך, שבזה רגילים 
יותר האנשים, אלא אף מחלקי יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט, שרוב הבריות ממשמשים בהם פחות.

ללמוד וללמד לשמור ולעשות
וברור הדבר, שזה שאינו לומד הלכה, לפחות את הספר 'קיצור שולחן ערוך', אין שום מציאות שבעולם 
להינצל מכל מיני מכשולים ומשוגות, לא יועיל לו שום תירוץ והתנצלות של לא ידעתי ולא הכרתי, והרי 
זה דומה למי שעבר על חוקי המדינה, וכשהעמידו אותו למשפט טען להגנתו שלא התכוון לעבור על 
יועילו  החוק בזדון, הוא פשוט לא היה מודע שיש איזה איסור במעשיו, כמובן שהתירוצים האלו לא 
לו כלל וכלל, יאמרו לו שהיה עליו לדעת מראש ולברר היטב את כל ההוראות והתקנות בנושא זה ולא 
להסתבך בצרות. אותו הדבר - להבדיל – נכון גם כלפי הנהגת האדם עם קונו, לא יועיל לו שום טענה של 
לא ידעתי או לא זכרתי, כי מוטל היה עליך ללמוד את ההלכות ולדעת היטב בכל מצב מה ההלכה אומרת 

במקרה הזה וכיצד צריך יהודי ירא שמים להתנהג כעת.
ברוב  נפלאות  ידיעות  לרכוש  זוכה  ושנן,  חזור  ומשננו  ערוך'  שולחן  'קיצור  הספר  את  לומד  שאכן  מי 
ההלכות המסובבות את היהודי ביום יום, וסיפר רב חשוב מאחד הקהילות המכובדות, שבאחד השנים 
התעוררה בקהילתו שאלה אודות בעל תפילה שטעה בתפלת הימים הנוראים, ובכל בית המדרש שהיה 
מורכב מציבור גדול של תלמידי חכמים ויודעי ספר לא זכרו בשעת מעשה את ההלכה הפסוקה בנוגע 
לעניין זה, מלבד אחד, איש פשוט מאד שנוהג היה להשתתף בשיעור 'קיצור שולחן ערוך', הוא ניגש 
לארון הספרים, שלף את ה'קיצור' ודפדף מיד למקום בו עוסק ה'קיצור' באותו הלכה, והייתה הרווחה. 
מכאן למדו כולם בגודל החשיבות ללמוד את קיצורי ההלכות למען יזכרו תמיד את המעשה אשר יעשון.

<התחזקו<ת <הלכה
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 • ויסעו ויחנו ויסעו •
כל אחד מכיר מצבים שבהם הוא מתמודד 
לעמוד  מצליח  והוא  הרע,  היצר  מול 
לעלות  ואף  תאוותיו  על  ולהתגבר  כנגדו 
הסבר,  שום  בלי  פתאום,  אבל  ולהתעלות, 
היצר  של  גדולה  התגברות  מרגיש  הוא 
והוא  עליו, עד שכמעט אין בכוחו להכניעו, 
שואל את עצמו, מה קרה? הרי כבר הרגשתי 
במערכה,  שניצחתי  היצר,  את  שהכנעתי 

ופתאום, בום! כזו נפילה..
מברסלב  הרה"ק  מסביר  הללו  הדברים  את 
זיע"א בליקוטי מוהר"ן, וההסבר לכך הוא 'כי 
בתחילה כשבא לו ההרהור תשובה, מחמת 
מעשיו  ידי  על  אזי  בתוכו,  שהתעורר  הטוב 
באותו שעה, המית יצרו, ונתבטל יצרו הרע 
שהיה לו.. ואחר כך.. מתגבר עליו יצר הרע 
אחר, כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, ויש 
לו עתה יצר הרע גדול ממה שהיה לו תחילה, 
על כן אם אינו מתחזק נגדו, אזי מתגבר עליו 
לו  ונופל מתשוקתו שהיה  היצר החדש,  זה 
תחילה, כי צריך התגברות חדש ביותר, נגד 

זה היצר הרע החדש שבא לו'.
'אלה מסעי בני ישראל', מתארת לנו הפרשה 
במדבר,  ישראל  בני  שעברו  המסעות  את 
עוברים  ואחד  אחד  כל  על  כי  לזכור  ועלינו 
מסעות  יש  מסעות,  המ"ב  כל  חייו  בימי 
מסעות  ויש  התעלות,  מרגיש  אתה  שבהם 
טיפת  כל  על  להילחם  צריך  אתה  שבהם 
יראת שמים, יש מסעות ארוכים ויש מסעות 
הוא,  שבכולם  השווה  הצד  אבל  קצרים, 
שעליך לזכור כי אחרי כל מסע, או נכון יותר 
אחרי כל חניה, יבוא עוד מסע שהוא המשך 
של המסע הקודם, כך היה גם במדבר: 'ויסעו 
מרעמסס ויחנו בסוכות, ויסעו מסוכות', נכון 

יש חניה, אבל אח"כ ממשיכים במסע.
מטבע האדם שרוצה לשבת במנוחה, אין לו 
כח למסעות, אין לו כח למלחמות, אבל זאת 
כל אחד יודע, שבלי מאמץ אי אפשר להגיע 
לכלום, כך זה בגשמיות וכך זה גם ברוחניות, 
תפקידו של כל יהודי הוא לעלות ולהתקדם 
בעבודת ד', ולא להתעכב באותו מצב, שהרי 
היצר אורב לנו בפינה ומחכה שנתעייף, ולכן, 

כמו שאמרנו: ויסעו יחנו יסעו.
 )ע"פ טיב התורה-מסעי(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

בעת שובם של אנשי הצבא גיבורי החיל, וחזרתם ממלחמת ישראל 
לנקום את נקמת ה' במדין - כעונש על היכנסם והתערבותם בריב 
לא להם עם בני ישראל, ועל שהכשילו את העם בעצת בלעם הרשע, 
ֹזאת  ְלָחָמה  ַלּמִ ִאים  ַהּבָ ָבא  ַהּצָ י  ֵהן ֶאל־ַאְנׁשֵ ַהּכֹ ֶאְלָעָזר  אֶמר  'ַוּיֹ נאמר 
ה', ציווי זה נאמר לישראל בעוד  ה ה' ֶאת־ֹמׁשֶ ר־ִצּוָ ת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ֻחּקַ
שמשה רבינו היה בחיים חיותו, ולמרות זאת נאמרה על ידי אלעזר 

הכהן בשם משה רבינו.
את הסיבה והטעם שאמרו אלעזר ולא משה בעצמו, מבאר ברש"י 
משה  שקצף  מאחר  טעות,  לכלל  בא  כעס  לכלל  משה  שבא  לפי 
הנקיבות,  את  גם  כילו  ולא  מהמלחמה  ששבו  החיל  אנשי  על 
לפיכך נתעלמו ממנו הלכות גיעולי נכרים, על כן נצרך אלעזר הכהן 

לאומרה לאנשי הצבא ולא זכה משה שתאמר מפיו. 
נאמר  ביום השמיני למלואים,  חנוכת המשכן  כן אתה מוצא בעת 
קרבן  הקריבו את  על שלא  איתמר'  ועל  אלעזר  על  'ויקצוף משה 
טעות  לכלל  בא  כעס  לכלל  שבא  כיון  לכן  כהלכתה,  החטאת 
ונשתכח ממנו דיני אונן. וכן היה בשעת מי מריבה, ע"י שכעס ואמר 
'שמעו נא המורים', טעה והכה את הסלע, ויצא מה שיצא שלא זכה 

להיכנס לארץ. 
בראשית מאמרינו נקדים, כי אין לנו כל שיג ושיח ברומו של אבי 
באפס  לנו שום השגה  אין  וכי  עליו השלום,  רבינו  הנביאים משה 
קצהו ולו במשהו, אך חז"ל הקדושים דורשים ומלמדים לנו מפסוקי 
בה  נלך  הדרך  את  נדע  למען   - יושר  ודרכי  מוסר  אורחות  התורה 
ואת המעשה אשר נעשה, אך ורק לכך כוונתינו כמו שאמרו חכמי 

הגמרא: תורה היא וללמוד אני צריך.
כל הכועס כאילו עובד ע"ז

לפי פשוטו של מקרא, הרי שסיבת אי הכנסו של משה רבינו לארץ 
הנכספת - ארץ ישראל, היתה מפני שנכשל בַדקּות בשורש מידת 
הכעס, ומאחר שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו אפילו כחוט 
השערה, לפיכך נענש לפי עוצם מדרגתו ולא נכנס לארץ שהשתוקק 

אליה בכדי לקיים את המצוות התלויות בה. 
נאמר:  גנותו של מידת הכעס שעליה  בגודל  לימוד עצום  לנו  הרי 
כל הכועס, אם חכם הוא - חכמתו מסתלקת ממנו, אם נביא הוא 
יורש  וסופו  ועד בשר  נבואתו מסתלקת ממנו. אף מכלה מנפש   -
גיהנום  מיני  כל  הכועס  כל  א(  כב  )נדרים  בגמרא  כדאיתא  גיהנום 

שולטין בו, שנאמר: 'והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך'.
יתר על כן, נאמר על הכועס כי נחשב כאילו עובד עבודה זרה ופוגם 
בצלם האלוקים השורה על כל איש ישראל, כמו שנאמר 'ֹלא־ִיְהֶיה 
אלוקים  רוח  מעליו  מסלק  והחימה  הכעס  ידי  על  כי  ָזר'  ֵאל  ְבָך 
עובר על הלאו  כי הכועס  כן כתב האריז"ל  זר.  ומכניס בנפשו אל 
של 'ֹלא ִיְהֶיה־ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים' כדברי הזוהר שאדם הכועס גורם 
עד  המוות,  כסם  בשבילו  והוי  אחרא  הסטרא  רוח  עליו  שישלוט 
שאמרו מפי צדיקים כי לאחר שאדם נכשל בכעס - צריך להטהר 
במי מקוה, כי הכועס נשמתו מסתלקת ולאחר שובו מדרכו נעשה 

כגר צדק הצריך טבילה.
לא זו בלבד, אלא אף בעת שצריך להיות בכעס על עוברי עבירה, 
או בעבור חינוך בניו ותלמידיו המוטל לחנכם לפעמים ביד שמאל 
דוחה, נאמר בזוהר הקדוש כי רק יראה להם פנים כעוסות, אך בליבו 

פנימה יהיה שלו ורגוע ומרוחק מכל שמץ של כעס.
ל י ה' ָאַמר לֹו ַקּלֵ ּכִ

מהו אכן הסיבה שהכעס חמורה כל כך עד שמשוים את הנכשל בה 
לא פחות מעובד עבודת כוכבים, אף מסיר מעליו את הצלם, נמסר 
בידי הסטרא אחרא וסופו נופל לגיהנום, הרי שעוונו חמור ביותר, 

מה שלא נאמר על שאר העוונות.
אלא לפי שבשעת כעסו של אדם, הרי הוא מגלה ומכריז שיש חס 
וחלילה כח אחר בעולם מבלעדי כח ה', כי אילו היה מאמין שאין 
עוד מלבדו ושאין שום כח אחר בעולם זולתו - לא היה כועס על 
מעשי בני אדם, כי הרי אין להם כח מעצמם, אלא את כל מעשיהם 
עולמו  את  המסבב  עליון  מפי  עליהם  המֻצווה  לפי  עושים  הם 
בסיבות לרוב להטיב ולהעניש בני אדם - אף על ידי בעלי בחירה 
העושים את שליחותו, וסיבת הכועס הוא מחמת שנראה לו כי הם 
בעצמם החליטו מרצונם להרע לו על כן כועס עליהם, אילו רק היה 
כועס  ה' לא היה  ורצון בעולם חוץ מרצון  יודע שאין שום מעשה 
כלל, נמצא שבכעסו מעיד כאילו ישנו כח חוץ מהבורא יתברך, על 

כן נחשב בחומרתו כעובד עבודה זרה.
הנזהר מכעס – זוכה למידת הענווה

ככל שהכעס היא מידה מגונה, הרי שמידה טובה מרובה פי כמה 
ממידה  ויתרחק  הכעס  מן  יזהר  כאשר  לפיכך  וערוך,  שיעור  לאין 
מגונה זו – ששורשו ממידת הגאוה, יזכה למידת הענווה כפי אשר 
כותב הרמב"ן ז"ל באגרתו הנודעת: תתנהג תמיד לדבר כל דבריך 
רעה  מן הכעס שהיא מדה  ובזה תנצל  עת,  ובכל  לכל אדם  בנחת 
מדת  לבך  על  תעלה  הכעס,  מן  תנצל  וכאשר  אדם.  בני  להחטיא 
'עקב ענוה  הענוה, שהיא מדה טובה מכל המדות טובות, שנאמר 

יראת ה'.
המיוסד  לספרו  'אורך אפים' בהקדמתו  בעל הספר  עליו  העיד  כן 
שהיה  לבעבור  כי  הכעס,  מידת  וגנות  הסבלנות  מידת  על  כולו 
מצטער )לקוי( הרבה במידת הכעס, ראה לנכון להוציא חיבור מיוחד 
על גנות הכעס להתעורר ואף לעורר את אחרים לבלתי יכשלו בעוון 
שפל זה. באותו ענין מסופר על הראב"ד שבירושלים הגאון ר' דוד 
להתחזק  בכדי  מחדש  הספר  את  להדפיס  ציווה  כי  זצ"ל,  יונגרייז 
לַחֵדש  ראה  ולמה  מה  על  סובביו  לשאילת  והסביר  הכעס,  בעניין 
שהוצאת  ההם  בימים  בפרט  הספרים,  מכל  יותר  דווקא  זה  ספר 
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הרי שהרמב"ם למד דהלכה זו דתקיעה  זז..
בחצוצרות וכדמייתי קרא ,,וכי תבואו מלחמה 
בארצכם על הצר הצורר אתכם והרעתם 
בחצצרות" היא רק מחמת דהמלחמה היא אחת 
מהצרות שבאות על עם ישראל כמו דבר 

זה  וארבה. הרי לנו להדיא דס"ל כהצד דאין
 כלל מדיני מצוות וטכסיסי המלחמה.
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נזכר כלל ברמב"ם בפרקים העוסקים במלחמה 
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ברם אשכחן להדיא בספרי פרשת  טט..
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אך לא זכינו להבין בזה דברי הספרי זוטא  ייאא..
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הרי להדיא דס"ל דיסוד דין החיוב והמצוה 
להריע בחצוצרות הוא מדין להריע על כל 

 צרה  שבאה. 
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דס"ל שהמצוה להריע בחצוצרות הויא הלכה 

 בדיני מלחמה. 
שם: ,,על הצר הצורר אתכם, אין במשמע  דז"ל

הריע, ומניין אם באו - אלא אם הלכת אצלם
אמר על הצר הצורר אתכם - עליך הריע

 והרעתם".
 

הרי לנו להדיא דיותר פשיטא ליה דכשאנו 
באים להלחם עליהם צריך להריע, ורק מכח 
ריבויא אף כשהם  באים עלינו למלחמה ג"כ 
צריך להריע, וא"כ ברור דס"ל דזהו מדיני 

  של הצרהמלחמה, ולא בגלל הלחץ   וטכסיסי
הצורר כמו כל הצרות שישנם בפיסקא 

 ראשונה.
 

  ווהה''  ייאאיירר  עעייננייננוו..
 



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

 

  

 תש"פ מסעי-מטות| פרשת 2עלון מס' 
 

סס  בבןן  אאללעעזזרר  ּפּפייננחח  ווייששללחח  אאֹֹתתםם  ממששהה  ......  וואאתת
  ההתתררוועעהה  ווחחצצצצררוותת  ההככההןן  ללצצבבאא  ּוּוככלליי  ההקקדדשש

  .(במדבר פ' לא' פסוק ו') בביידדוו
 

לכאורה מה שהחזיק אלעזר הכהן את  אא..
הוא מהני תרי קראי  מדיןהחצוצרות למלחמת 
בארצכם על הצר הצורר  ,,וכי תבואו מלחמה

אתכם והרעתם בחצצרות ונזכרתם לפני ה' 
אלוקיכם'' וקרא נוסף: ,,ובני אהרון הכהנים 
יתקעו בחצוצרות והיו לכם לחוקת עולם 

  .(פ' י' פסוקים ט' ח')לדורתיכם''. 
 

אך ראה זה פלא דיונתן בן עוזיאל תרגם  בב..
שם ,,וחצצרות יבבא בידו למיכנש ולמשרי 

 משריתיה''. ולמיעל 
והפליאה היא אמאי לא תרגם כפשוטו דהוא 
מדין תקיעה בחצוצרות במלחמה, ובפרט 
דלכאורה מוכח דכן הוא, דהא איתא בקראי 
דהכהנים הם המריעים בחצוצרות ונאמר כאן 
דאלעזר בן אהרון הכהן לקח את החצוצרות 

 עמו??!
                     * *         * 

 

בזה דיש לחקור, ואשר יראה לומר ג. 
דלכאורה יש מקום לספק ולדון מה הוא דין 
תקיעה בחצוצרות שנזכר בתורה שתוקעין 

 :   לדון בשני צדדים ואפשר בשעת מלחמה.
דתקיעת שופר בעת המלחמה הוא חלק א. 

 מדיני המלחמה. 
דאין זה מדיני המלחמה כלל אלא מדין ב. 

 תקיעה בעת צרה.
  

 

בזה דאי הוי הלכתא כצד א' דהוא  והנפ"מ דד..
מצוה מדיני מצוות המלחמה, א"כ מצוה זו 

להלחם  לכאורה אינה רק כאשר הגויים באים
למלחמת  עמנו, אלא גם באופן שאנו יוצאים

רשות, או למלחמת מצוה, או מלחמת כבוש 
הארץ, דבכל הני גווני תהיה הלכה של תקיעה 

כצד ב' הרי זו הלכתא  אך אם נימאבחצוצרות. 
רק מחמת הצר הצורר, וזה שייך רק כאשר 

 הגויים באים להלחם עמנו. 
 

ולפי צד א' ניחא מאד מאי דאלעזר הכהן  הה..
לקח למלחמת מדין את החצוצרות, אף דזו הוי 
מלחמה שאנו באים עליהם, ולא מלחמה 
דעושים צער לישראל דהוי כעת צרה, משום 

הוא מציווי דכך הוא מצוות החצוצרות ד
מצוות המלחמה בכל מלחמה שהיא, והוי 
טכסיסא דמלחמה, לא שנא אם באים עלינו 

 או אנו באים עליהם. 
 
ברם בשיטת הרמב"ם, משמע דמה דצריך  וו..

לתקוע בשעת מלחמה הוא מחמת דבר שמצר 
לישראל וזה הוי כשהגויים נלחמים בנו, 

 דבהלכות תעניות פ' א' הלכה יד' כתב:
מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע 
בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור 
שנאמר על הצר הצורר אתכם והרעותם 
בחצוצרות, כלומר כל דבר שייצר לכם כגון 
בצורת וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהם 

 והריעו. 
 

 ססייבבתת  תתקקייעעתת  ההחחצצווצצררוותת  בבממללחחממהה
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המחבר, הרב נחום שיינין שליט״א

הבן של המחבר עם הרב אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ״ל

הבן של המחבר, הרב אברהם שיינין שליט״א, עם הגר״ח קניבסקי שליט״א
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"בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"

משא נחום

פרשת מטות-מסעי

 

  

 תש"פ מסעי-מטות| פרשת 2עלון מס' 
 

סס  בבןן  אאללעעזזרר  ּפּפייננחח  ווייששללחח  אאֹֹתתםם  ממששהה  ......  וואאתת
  ההתתררוועעהה  ווחחצצצצררוותת  ההככההןן  ללצצבבאא  ּוּוככלליי  ההקקדדשש

  .(במדבר פ' לא' פסוק ו') בביידדוו
 

לכאורה מה שהחזיק אלעזר הכהן את  אא..
הוא מהני תרי קראי  מדיןהחצוצרות למלחמת 
בארצכם על הצר הצורר  ,,וכי תבואו מלחמה

אתכם והרעתם בחצצרות ונזכרתם לפני ה' 
אלוקיכם'' וקרא נוסף: ,,ובני אהרון הכהנים 
יתקעו בחצוצרות והיו לכם לחוקת עולם 

  .(פ' י' פסוקים ט' ח')לדורתיכם''. 
 

אך ראה זה פלא דיונתן בן עוזיאל תרגם  בב..
שם ,,וחצצרות יבבא בידו למיכנש ולמשרי 

 משריתיה''. ולמיעל 
והפליאה היא אמאי לא תרגם כפשוטו דהוא 
מדין תקיעה בחצוצרות במלחמה, ובפרט 
דלכאורה מוכח דכן הוא, דהא איתא בקראי 
דהכהנים הם המריעים בחצוצרות ונאמר כאן 
דאלעזר בן אהרון הכהן לקח את החצוצרות 

 עמו??!
                     * *         * 

 

בזה דיש לחקור, ואשר יראה לומר ג. 
דלכאורה יש מקום לספק ולדון מה הוא דין 
תקיעה בחצוצרות שנזכר בתורה שתוקעין 

 :   לדון בשני צדדים ואפשר בשעת מלחמה.
דתקיעת שופר בעת המלחמה הוא חלק א. 

 מדיני המלחמה. 
דאין זה מדיני המלחמה כלל אלא מדין ב. 

 תקיעה בעת צרה.
  

 

בזה דאי הוי הלכתא כצד א' דהוא  והנפ"מ דד..
מצוה מדיני מצוות המלחמה, א"כ מצוה זו 

להלחם  לכאורה אינה רק כאשר הגויים באים
למלחמת  עמנו, אלא גם באופן שאנו יוצאים

רשות, או למלחמת מצוה, או מלחמת כבוש 
הארץ, דבכל הני גווני תהיה הלכה של תקיעה 

כצד ב' הרי זו הלכתא  אך אם נימאבחצוצרות. 
רק מחמת הצר הצורר, וזה שייך רק כאשר 

 הגויים באים להלחם עמנו. 
 

ולפי צד א' ניחא מאד מאי דאלעזר הכהן  הה..
לקח למלחמת מדין את החצוצרות, אף דזו הוי 
מלחמה שאנו באים עליהם, ולא מלחמה 
דעושים צער לישראל דהוי כעת צרה, משום 

הוא מציווי דכך הוא מצוות החצוצרות ד
מצוות המלחמה בכל מלחמה שהיא, והוי 
טכסיסא דמלחמה, לא שנא אם באים עלינו 

 או אנו באים עליהם. 
 
ברם בשיטת הרמב"ם, משמע דמה דצריך  וו..

לתקוע בשעת מלחמה הוא מחמת דבר שמצר 
לישראל וזה הוי כשהגויים נלחמים בנו, 

 דבהלכות תעניות פ' א' הלכה יד' כתב:
מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע 
בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור 
שנאמר על הצר הצורר אתכם והרעותם 
בחצוצרות, כלומר כל דבר שייצר לכם כגון 
בצורת וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהם 

 והריעו. 
 

 ססייבבתת  תתקקייעעתת  ההחחצצווצצררוותת  בבממללחחממהה
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 פפנניינניי  ההפפררששהה 
  

ווייעעננוו  בבנניי  גגדד  וובבנניי  רראאוובבןן  ללאאממוורר  אאתת  אאששרר  דדבברר  דד''    
 (ל"ב ל"א) אאלל  עעבבדדייךך  ככןן  ננעעששהה

תמוה, הרי בני גד כבר הסכימו לתנאי של משה 
שיעשו כל מה  (פסוק כ"ה) רבינו, שכבר אמרו 

שיצווה עליהם, ומה הכפילות. וגם דברי משה,  
(פסוק שאחר שהסכימו לדבריו, חוזר ואומר להם 

'אם תעשון את הדבר הזה אם תחלצו לפני ד' כ'): 
וגו', ואם לא תעשון כן' וכו', ואין מובן  למלחמה

(עיין  כל אריכות הדברים אחר שכבר הסכימו עימו 
 ה).רש"י פסוק ט"ז שנראה שעמד בז

וחביב על רבינו לחזור על מה ששמע שנים רבות  
קודם, מהגאון רבי שלמה סובול זצ"ל: היה חסר  

 שם השם!
כי בהתחלה הם ענו למשה: 'עבדיך יעשו כאשר  
אדוני מצווה'. אמר להם משה: לא כך אומרים. 
צריכים להזכיר את שם השם, 'אם תחלצו לפני 

לכן חזרו שוב ואמרו 'את אשר  (שם), ד' למלחמה' 
 הזכירו שם שמים.דבר ד' אל עבדיך כן נעשה'. 

(אוצר והראה שהדברים כמעט מפורשים במדרש 
לעולם אל יאמר  המדרשים מדרש לעולם פרק י"ב) 

אדם לעשות דבר אלא בגזירת המקום, אם ירצה 
 ד', שנאמר רבות מחשבות בלב איש וגו'.

  
 יט)(לד,  ללממטטהה  ייההוודדהה  ככללבב  בבןן  ייפפווננהה

דבר רבינו בהתפעלות, כי הנה איתא בזוהר   
שהטעם שהמרגלים  (שלח, קנ"ח ע"א) הקדוש 

הוציאו דיבה, כי ידעו שכשיבואו לארץ ישראל  
לא ימשיכו להיות נשיאים אלא אחרים יהיו. וכך 
היה באמת, שהיו אחרים, מלבד כלב בן יפונה,  

סתבר, שנשאר נשיא גם אחרי שבאו לארץ. ומ
חשבו לעצמם, הנה, רק הוא  ששאר המרגלים

נהיה לנשיא כי המליץ טוב על הארץ, וכביכול 
 קיבל 'שכר' על שלא דיבר רע על הארץ.

אך האמת היא להפך, באמת גם כלב לא היה צריך  
להיות נשיא, ורק בזכות שעמד בנסיון ולא  
נתפתה אחריהם, ולא היה אכפת לו שלא יהיה 

ים גם  נשיא, הקב"ה מינהו נשיא. ואם היו שומע
 הם ומדברים טוב, לא היו מפסידים.

וזה לימוד לכל אחד: אם לא שומעים לציווי של 
הקב"ה רק מפסידים, ואם שומעין מרויחים. ומי 
שחושב שהוא חכם ויעשה איך שהוא מבין, ולא  
ישמע לציווי הקב"ה, רק יפסיד, ועיין במדרש 

 אין אדם שומע לי ומפסיד.   (דב"ר ה' ד') 
  ))ששבבעעננוו  ממטטוובבךך((

 

 מטות מסעיפרשת  392 'גיליון מס

 שמינית שנה "פתש

 מבצע מיוחד לחודש הקרוב!!!
 בלבד ₪ 100הקדשה ע"ג הגליון  בסך 

  כל הקודם זוכה! 
וזכות השותפות בהפצת דברי התורה של מרן שר 
התורה שליט"א תעמוד לכל התורמים החשובים  

 לראות ברכה והצלחה בכל הענינים
 053-3145900לתרומות : 

  ממככתתבב  ממייווחחדד  ששקקבבללננוו  ממאאחחדד  ההקקוורראאייםם  ההחחששוובבייםם
 לך כל שבוע על הגליון החשוב מדברי רבינו שליט"א אני מודה

 זקניך ויאמרו לך שאל אביך ויגדך,
 דבולטימור "נר ישראל"  חל יום פטירתו של ראש הישיבה (יום ד)בשבוע שעבר 

 ,לרבינו שליט"א שקשור יש מעשה שמספרים עליו,ל, הגרי"י רודרמן זצוק"
בשנת תש"מ התקיימה הכנסייה הגדולה בירושלים בהשתתפות כל גדולי  

וגדולי ישראל מארה"ב מרנן הגר"מ  ובראשם מרן הגרא"מ שך זצוק"ל, ישראל
 ,הגרי"י רודרמן זכר צדיקים לברכה פיינשטיין הגר"י קמינצקי

שהוא קנה מעיל לארה"ב שאלו אותו מה הוא קנה בארץ? הוא סיפר  בזמן חזור
את בנו של הסטייפלר  (בב"ב)מה כוונתו שהוא פגש  והוסיף ...לספר תורה

והשתוממתי  ונוכח שהוא בקי בכל התורה כולה, זצוק"ל [רבינו שליט"א]
וראיתי שבגדיו   ואמרתי לו אני רוצה לקנות לך משהוא, מהת"ח הגדול הזה,

וזה   ,ואמר שכן? חליפהבלויים במקצת שאלתי אותו האם אני יכול לקנות לו 
 .. קניתי מעיל לספר תורה ,כוונתו שקנה במה שאמר

  ננששממחח  ללקקבבלל  פפררטטייםם  ננווסספפייםם  עעלל  ממעעששהה  זזהה,,  ננייתתןן  ללששללווחח  ללממעעררככתת  ""דדבברריי  ששיי""חח""
  בבבבררככהה  ממררוובבהה  ייצצחחקק  גגווללדדששטטווףף

  ההעעררוותת  ההקקוורראאייםם
  ששייחח,,  הה''  עעללייההםם  ייחחייוו!!ללככבבוודד  ממעעררככתת  דדבברריי  

בעונג עיינתי בדבריכם היקרים, והנה הבאתם עובדא שבנו של מרן שליט"א העיר 
 'אצלך אבא, כולם בחשש תלמידי חכמים, רק אם נביא גוי אין את החשש הזה'.

והבאתם את מה שהשיב לו רבינו 'חלילה, שכחת גמרא מפורשת, סנהדרין ק"ד א',  
 ביתו ומשמש עליו גורם גלות לבניו'.כל המזמן עובד כוכבים לתוך 

מתוך הענין, שרבינו הביא גמרא זו ביחס להבאת גוי לשמש יהודי, משמע שרבינו  
מפרש 'ומשמש עליו' שהגוי משמש את היהודי. וצריך לומר בודאי שרבינו אמר זאת 
רק דרך צחות ומליצה, משום שפשט הגמרא מתפרש בודאי על כך שהיהודי משמש  

לכן יש את העונש גלות, וכמבואר שם בפרש"י 'ומשמש עליו, כגון  את הגוי, ורק
 חזקיהו דאמרינן לקמן אשתו השקתה עליהם'.

וואאחחתתווםם  בבבבררככהה  ללאאווההבביי  תתווררתתךך  עעלל  ההגגללייווןן  ההננפפללאא  ההממעעוורררר  תתממיידד  ללדדבברריי  תתווררהה    
  ההייקקררייםם  ממזזההבב  ווממפפזז
  חחייייםם  אאששרר  בבררממןן

  ללככבבוודד  ממעעררככתת  דדבברריי  ששיי""חח
  תתוודדהה  עעלל  ההדדבבררייםם  ההננפפללאאייםם  ככלל  ששבבוועע

 ימין מקרבת ללפפננייבשם רבינו ששמאל דוחה היא  במדור החינוך שהבאתםענין בב
 יש לבאר עומק דיוק חז"ל בב' אופנים,

א]אהבה ללא גבול, גם האהבה אינה שוה כמו אהבה עם גבול, וילד מעריך ומקבל  
מאהבה, כשהוא יודע שיש גם גבולות, ומביאים משל, לגג של גורד שחקים, בלי 

תן לשימוש, רק חלק, וכשיש מעקה, כל הגג ראוי מעקה, כמה משטח הגג ני
 .ווזזהה  ממצצדד  ההממקקבבלל  לשימוש, וכ"כ כשילד יש לו גבול, האהבה הרבה יותר מתקבלת,

מצד הנותן [המחנך] ע"פ הגר"א ששלימות מדה [מלשון מדידה] של  ייוותתרר  עעממווקקויש 
האדם הוא רק כשיש לו את ב' קצוות המדה [כך מבאר ענין שגם בכיבוד אב, וגם 
בשילוח הקן, יש הבטחת למען יאריכון ימיך, הגם שכיבוד אב הוא ענין רחמים,  

ימין, אפשר שזה  ושילוח הקן הוא ענין אכזריות ע' בדבריו] ממילא כשאב נותן רק 
מגיע ממורך האב, ולא מחינוך, רק כשאב יודע לתת שמאל דוחה, רק אז הימין 

  ,,ווררקק  ממדדהה  ממחחננככתת,,  ווללאא  ממווררךךמקרבת היא באמת מדה של האב, ולא מורך, 
    .וכל זה לבאר דיוק רבינו שליט"א

בבתתוודדהה  אאללייההוו  ררווזזננבבללווםם    
   זזאאבבחחייייםם  לרפואת  

בתושח"י בבייללאא  ההאאדדללבן 

   שליט"א אאווההבב  צצייווןןייצצחחקק  ברכת מזל טוב לידידינו החשוב הרה"ג רבי 
 ייההיי  ררצצווןן  ששככששםם  ששננככננסס  ללבבררייתת  ככןן  ייככננסס  ללתתווררהה  ללחחוופפהה  ווללממעעשש""טט  הכנס בנו אליהו נ"י בבריתו של אאע"הלרגל 

 ילוי נשמתלע
 מאיר בן עזיז ז"ל 

 "ז תמוזנלב"ע כ דדווייטטששל ז" ההדדוודד  ייההוודד  ר'בן  אאללייההוו  ההככההןןרב ר' ה ילוי נשמתלע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 מחייך העסק? אפשר להתחיל? בס"ד.

אמריקאי, צרפתי, ישראלי, ומטומטם, היו במטוס. הטייס הודיע 
להם שחייבים לנטוש את המטוס, חייבים לצנוח, כי עוד מעט לא 
יהיה מטוס. אבל היו רק שלשה מצנחים, והם ארבעה אנשים. 
האמריקאי הזדרז, לבש את המנצח, אמר: "אנחנו האומה הכי 

"אני הכי חכם חשובה", וקפץ. המטומטם הזדרז גם כן, אמר: 
בעולם!", וקפץ. אז הישראלי אומר לצרפתי: "בבקשה בבקשה, 
תקח את המצנח", הצרפתי לא הבין, אמר לו: "מה אתה מוותר?", 

 �😊�אמר לו: "ה'חכם' לקח את השק שינה" 

אותו מטומטם, שלמד קורס צניחה, אז אמר לו המדריך: "כשאתה 
יורד לאט  קופץ אתה מושך בידית הזו, נפתח לך מצנח, ואתה

לאט...", שאל אותו: "ואם לא יפתח?!", אמר לו: "אתה מושך 
בידית השניה, נפתח לך המצנח הרזרבי", שאל אותו: "ומה אני 
יעשה למטה?", אמר לו: "מחכה לך שם ג'יפ". טוב, הוא ישב 
במטוס, הגיע הזמן, קפץ, משך את הידית, לא נפתח לו המצנח 

א נפתח המצנח השני, אמר: הראשון. מושך את הידית השניה, ל
רק ג'יפ חסר לו . �😊�"איזה בנאדם, בטח גם ג'יפ הוא לא הכין לי" 

 �😊�לטומטם הזה... 

יש מצווה בתורה ללכת בדרכי ה' יתברך, להתנהג במידות של ה' 
יתברך. ה' יתברך הוא נתן לנו תורה ומצוות והוא רוצה שנהיה 

תוב בתורה כמוהו, שנתנהג כמוהו, נלך במידות שלו. כמו שכ
"והלכת בדרכיו", פירוש המצווה הזו הסביר החפץ חיים, 
שנצטווינו בזה לילך במידותיו של הקב"ה אשר הם כולם רק לטוב. 
שאנחנו צריכים ללכת במידות של הקב"ה, שכל המידות שלו רק 
לטוב. כל יהודי צריך להיות כמו הקב"ה, רק מידות טובות צריך 

הוא רחום אף אתה רחום...', מה הוא שיהיה לו. וחז"ל הסבירו 'מה 
סבלני אף אתה תהיה סבלני, וכו', על זו הדרך, אדם צריך להיות 

 כמו הקב"ה.

ויש עוד מידה של הקב"ה, 'מה הוא חייכן גם אתה תהיה חייכן, 
שצריכים לחייך. מאיפה לומדים את זה? כתב רבי משה קורדבירו 

ד יקבל כל אדם זצ"ל שפניו של אדם תהיינה מאירות תמיד, ותמי
בסבר פנים יפות, שכן בכבוד עליון נאמר 'באור פני מלך חיים', שה' 
יתברך יש לו פנים מאירות, והבנאדם צריך להיות כמו ה' יתברך, 
לכן גם הוא צריך להיות עם פנים מאירות. "...וכל המסתכל 
בהם...", בפנים של ה', "...לא ימצא אלא שמחה וסבר פנים 'יאר 

ך ויחונך', 'כי באור פניך נתת לנו תורת חיים'...", אור ה' פניו אלי
הפנים! אדם צריך ללכת עם פנים מאירות! להאיר את הפנים שלו 
לכל בנאדם. וזה, מאיפה למדנו את זה? מהפסוק 'והלכת בדרכיו', 
כמו שה' יתברך מחייך, והוא תמיד בשמחה, כמו שכתוב 'עוז 

ש שמחה. ורבנו מביא וחדווה במקומו', לפני ה' יתברך תמיד י
בליקוטי מוהר"ן, תורה קע"ב, הרבי אומר שה' יתברך מראה פנים 
שוחקות, פרושו שהוא מחייך, חיים וטובה לעולם, ולהפך להפך. 
אם ה' לא מחייך, אז מסוכן. "...וכן הצדיק שמראה פנים שוחקות 
הוא טוב וכן להפך. וזה 'ראה נתתי לפניכם היום את החיים ואת 

המוות ואת הרע'...". אנחנו בס"ד למדנו עכשיו שאדם הטוב, את 
 צריך ללכת עם פנים מאירות.

אומרת המשנה: "שמאי אומר והווי מקבל את כל האדם בסבר 
פנים יפות", ומה פירושו פנים יפות? לצבוע את העיניים בכחול, 
ואת הריסים בשחור? מה זה פנים יפות? שצריכים כולם ללכת 

נו יונה: "שיראה להם פנים של שמחה". לקוסמטיקאית? אומר רב
 אז פנים יפות זה פנים של שמחה.

בא נראה את ההפך מפנים יפות, פנים רעות. איפה רואים את זה? 
בנחמיה, בפרק ב', פסוק ב': "ויאמר לי המלך מדוע פניך רעים", 

כי בעבור העצבון השתנה מאור  פניך רעים:אומר ה'מצודות דוד': "
עצוב אז הפנים שלו נהיים רעות, וכשאדם  פניו לרוע". כשאדם

שמח הפנים שלו יפות. פשוט, ככה למדנו עכשיו, נכון ככה למדנו? 
 כן.

אז המשנה אומרת שאדם צריך לקבל את כל האדם בסבר פנים 
 יפות, פירושו לחייך לכל אחד! 

צריך אדם לדעת, הפנים היפות שמראה האדם הוא יותר מכל 
לתת לשני, מלמד שכל אדם אם נתן ענייני גשמיות שאדם יכול 

לחברו כל מתנות שבעולם ופניו כבושים בקרקע, מעלה עליו הכתוב 
 כאילו לא נתן לו כלום!

אדם נותן למישהו את כל המתנות שבעולם, אבל עם פרצוף של 
תשעה באב, פרצוף מלפפון חמוץ, מעלה עליו הכתוב כאילו לא נתן 

 לו כלום.

ם יפות, אפילו לא נתן לו כלום אבל המקבל את חברו בסבר פני
מעלה עליו הכתוב כאילו נתן לו את כל המתנות שבעולם! וזה כל 
אחד מבין את זה טוב. שאדם מקבל אותך בסבר פנים יפות, אתה 

 מקבל כזו חיות! 

עכשיו, כשאדם הולך עם פנים רעות, כשאדם הוא עצוב, השני רואה 
מתחיל לחשוב:  אותו, ונשבר! חבר שלו רואה אותו וממש נשבר!

"מה עשיתי לו?! למה הוא שונא אותי?! למה הוא עושה לי פרצוף 
כזה?! למה הוא מתנהג אליי ככה?!", מתחיל לחשוב! הבנאדם 

 נשבר!

אבל אם אדם הולך עם פנים מחייכות, אז השני מקבל ביטחון! 
 'הנה הוא אוהב אותי! הוא חייך אליי!', מקבל ביטחון! 

יש להם ייסורים גדולים ונוראים, ר"ל, רבנו אומר שיש אנשים ש
ואי אפשר להם לספר מה שבלבם, יש כאלו אנשים סגורים שהם 
לא מספרים מה שבלבם. "...וכשבא אדם עם פנים שוחקות יכול 
להחיות אותם ממש". תזכרו טוב, שהקב"ה מנהיג את העולם 

כשאדם  –מידה כנגד מידה, ובמידה שאדם מודד בה מודדים לו 
פנים מאירות! פנים שמחות! ומקבל כל אדם בסבר פנים הולך עם 

 יפות, פירושו מחייך לכולם, ה' גם מחייך לו!

מה למדנו בלקוטי מוהר"ן? שהקב"ה מחייך לבנאדם הוא חיים 
וטובה לעולם! וכשאדם עושה פרצופים לכולם, מלפפון חמוץ, 

 הקב"ה גם יכול לעשות לו איזה מלפפון חמוץ, ואוי ואבוי לו.

מדנו את זה בשני אופנים. באופן הראשון אנחנו חייבים להיות אז ל
כמו הקב"ה, כמו שה' יתברך הוא יש לו פנים מאירות, אנחנו 
צריכים ללכת בדרכיו שגם לנו יהיו פנים מאירות. אבל גם למדנו 
עכשיו באופן השני, שאדם הוא כביכול פועל איך ה' יסתכל על 

חייך לעולם, יחייך לעם העולם. אם אנחנו רוצים שה' יתברך י
 ישראל, אנחנו צריכים לקבל אחד את השני בסבר פנים יפות.

בטח אתם חושבים שהחיוך אולי זה דבר חיצוני? לא! למה קוראים 
לזה פנים? מלשון פנים! שבפנים רואים את מה שיש בלב של השני! 
בפנים של האדם רואים את מה שבליבו. ומאיפה לומדים את זה? 

ה. שאמר לו: "מדוע פניך רעים, ואתה אינך חולה", גם כן מנחמי
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 • ויסעו ויחנו ויסעו •
כל אחד מכיר מצבים שבהם הוא מתמודד 
לעמוד  מצליח  והוא  הרע,  היצר  מול 
לעלות  ואף  תאוותיו  על  ולהתגבר  כנגדו 
הסבר,  שום  בלי  פתאום,  אבל  ולהתעלות, 
היצר  של  גדולה  התגברות  מרגיש  הוא 
והוא  עליו, עד שכמעט אין בכוחו להכניעו, 
שואל את עצמו, מה קרה? הרי כבר הרגשתי 
במערכה,  שניצחתי  היצר,  את  שהכנעתי 

ופתאום, בום! כזו נפילה..
מברסלב  הרה"ק  מסביר  הללו  הדברים  את 
זיע"א בליקוטי מוהר"ן, וההסבר לכך הוא 'כי 
בתחילה כשבא לו ההרהור תשובה, מחמת 
מעשיו  ידי  על  אזי  בתוכו,  שהתעורר  הטוב 
באותו שעה, המית יצרו, ונתבטל יצרו הרע 
שהיה לו.. ואחר כך.. מתגבר עליו יצר הרע 
אחר, כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, ויש 
לו עתה יצר הרע גדול ממה שהיה לו תחילה, 
על כן אם אינו מתחזק נגדו, אזי מתגבר עליו 
לו  ונופל מתשוקתו שהיה  היצר החדש,  זה 
תחילה, כי צריך התגברות חדש ביותר, נגד 

זה היצר הרע החדש שבא לו'.
'אלה מסעי בני ישראל', מתארת לנו הפרשה 
במדבר,  ישראל  בני  שעברו  המסעות  את 
עוברים  ואחד  אחד  כל  על  כי  לזכור  ועלינו 
מסעות  יש  מסעות,  המ"ב  כל  חייו  בימי 
מסעות  ויש  התעלות,  מרגיש  אתה  שבהם 
טיפת  כל  על  להילחם  צריך  אתה  שבהם 
יראת שמים, יש מסעות ארוכים ויש מסעות 
הוא,  שבכולם  השווה  הצד  אבל  קצרים, 
שעליך לזכור כי אחרי כל מסע, או נכון יותר 
אחרי כל חניה, יבוא עוד מסע שהוא המשך 
של המסע הקודם, כך היה גם במדבר: 'ויסעו 
מרעמסס ויחנו בסוכות, ויסעו מסוכות', נכון 

יש חניה, אבל אח"כ ממשיכים במסע.
מטבע האדם שרוצה לשבת במנוחה, אין לו 
כח למסעות, אין לו כח למלחמות, אבל זאת 
כל אחד יודע, שבלי מאמץ אי אפשר להגיע 
לכלום, כך זה בגשמיות וכך זה גם ברוחניות, 
תפקידו של כל יהודי הוא לעלות ולהתקדם 
בעבודת ד', ולא להתעכב באותו מצב, שהרי 
היצר אורב לנו בפינה ומחכה שנתעייף, ולכן, 

כמו שאמרנו: ויסעו יחנו יסעו.
 )ע"פ טיב התורה-מסעי(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

בעת שובם של אנשי הצבא גיבורי החיל, וחזרתם ממלחמת ישראל 
לנקום את נקמת ה' במדין - כעונש על היכנסם והתערבותם בריב 
לא להם עם בני ישראל, ועל שהכשילו את העם בעצת בלעם הרשע, 
ֹזאת  ְלָחָמה  ַלּמִ ִאים  ַהּבָ ָבא  ַהּצָ י  ֵהן ֶאל־ַאְנׁשֵ ַהּכֹ ֶאְלָעָזר  אֶמר  'ַוּיֹ נאמר 
ה', ציווי זה נאמר לישראל בעוד  ה ה' ֶאת־ֹמׁשֶ ר־ִצּוָ ת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ֻחּקַ
שמשה רבינו היה בחיים חיותו, ולמרות זאת נאמרה על ידי אלעזר 

הכהן בשם משה רבינו.
את הסיבה והטעם שאמרו אלעזר ולא משה בעצמו, מבאר ברש"י 
משה  שקצף  מאחר  טעות,  לכלל  בא  כעס  לכלל  משה  שבא  לפי 
הנקיבות,  את  גם  כילו  ולא  מהמלחמה  ששבו  החיל  אנשי  על 
לפיכך נתעלמו ממנו הלכות גיעולי נכרים, על כן נצרך אלעזר הכהן 

לאומרה לאנשי הצבא ולא זכה משה שתאמר מפיו. 
נאמר  ביום השמיני למלואים,  חנוכת המשכן  כן אתה מוצא בעת 
קרבן  הקריבו את  על שלא  איתמר'  ועל  אלעזר  על  'ויקצוף משה 
טעות  לכלל  בא  כעס  לכלל  שבא  כיון  לכן  כהלכתה,  החטאת 
ונשתכח ממנו דיני אונן. וכן היה בשעת מי מריבה, ע"י שכעס ואמר 
'שמעו נא המורים', טעה והכה את הסלע, ויצא מה שיצא שלא זכה 

להיכנס לארץ. 
בראשית מאמרינו נקדים, כי אין לנו כל שיג ושיח ברומו של אבי 
באפס  לנו שום השגה  אין  וכי  עליו השלום,  רבינו  הנביאים משה 
קצהו ולו במשהו, אך חז"ל הקדושים דורשים ומלמדים לנו מפסוקי 
בה  נלך  הדרך  את  נדע  למען   - יושר  ודרכי  מוסר  אורחות  התורה 
ואת המעשה אשר נעשה, אך ורק לכך כוונתינו כמו שאמרו חכמי 

הגמרא: תורה היא וללמוד אני צריך.
כל הכועס כאילו עובד ע"ז

לפי פשוטו של מקרא, הרי שסיבת אי הכנסו של משה רבינו לארץ 
הנכספת - ארץ ישראל, היתה מפני שנכשל בַדקּות בשורש מידת 
הכעס, ומאחר שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו אפילו כחוט 
השערה, לפיכך נענש לפי עוצם מדרגתו ולא נכנס לארץ שהשתוקק 

אליה בכדי לקיים את המצוות התלויות בה. 
נאמר:  גנותו של מידת הכעס שעליה  בגודל  לימוד עצום  לנו  הרי 
כל הכועס, אם חכם הוא - חכמתו מסתלקת ממנו, אם נביא הוא 
יורש  וסופו  ועד בשר  נבואתו מסתלקת ממנו. אף מכלה מנפש   -
גיהנום  מיני  כל  הכועס  כל  א(  כב  )נדרים  בגמרא  כדאיתא  גיהנום 

שולטין בו, שנאמר: 'והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך'.
יתר על כן, נאמר על הכועס כי נחשב כאילו עובד עבודה זרה ופוגם 
בצלם האלוקים השורה על כל איש ישראל, כמו שנאמר 'ֹלא־ִיְהֶיה 
אלוקים  רוח  מעליו  מסלק  והחימה  הכעס  ידי  על  כי  ָזר'  ֵאל  ְבָך 
עובר על הלאו  כי הכועס  כן כתב האריז"ל  זר.  ומכניס בנפשו אל 
של 'ֹלא ִיְהֶיה־ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים' כדברי הזוהר שאדם הכועס גורם 
עד  המוות,  כסם  בשבילו  והוי  אחרא  הסטרא  רוח  עליו  שישלוט 
שאמרו מפי צדיקים כי לאחר שאדם נכשל בכעס - צריך להטהר 
במי מקוה, כי הכועס נשמתו מסתלקת ולאחר שובו מדרכו נעשה 

כגר צדק הצריך טבילה.
לא זו בלבד, אלא אף בעת שצריך להיות בכעס על עוברי עבירה, 
או בעבור חינוך בניו ותלמידיו המוטל לחנכם לפעמים ביד שמאל 
דוחה, נאמר בזוהר הקדוש כי רק יראה להם פנים כעוסות, אך בליבו 

פנימה יהיה שלו ורגוע ומרוחק מכל שמץ של כעס.
ל י ה' ָאַמר לֹו ַקּלֵ ּכִ

מהו אכן הסיבה שהכעס חמורה כל כך עד שמשוים את הנכשל בה 
לא פחות מעובד עבודת כוכבים, אף מסיר מעליו את הצלם, נמסר 
בידי הסטרא אחרא וסופו נופל לגיהנום, הרי שעוונו חמור ביותר, 

מה שלא נאמר על שאר העוונות.
אלא לפי שבשעת כעסו של אדם, הרי הוא מגלה ומכריז שיש חס 
וחלילה כח אחר בעולם מבלעדי כח ה', כי אילו היה מאמין שאין 
עוד מלבדו ושאין שום כח אחר בעולם זולתו - לא היה כועס על 
מעשי בני אדם, כי הרי אין להם כח מעצמם, אלא את כל מעשיהם 
עולמו  את  המסבב  עליון  מפי  עליהם  המֻצווה  לפי  עושים  הם 
בסיבות לרוב להטיב ולהעניש בני אדם - אף על ידי בעלי בחירה 
העושים את שליחותו, וסיבת הכועס הוא מחמת שנראה לו כי הם 
בעצמם החליטו מרצונם להרע לו על כן כועס עליהם, אילו רק היה 
כועס  ה' לא היה  ורצון בעולם חוץ מרצון  יודע שאין שום מעשה 
כלל, נמצא שבכעסו מעיד כאילו ישנו כח חוץ מהבורא יתברך, על 

כן נחשב בחומרתו כעובד עבודה זרה.
הנזהר מכעס – זוכה למידת הענווה

ככל שהכעס היא מידה מגונה, הרי שמידה טובה מרובה פי כמה 
ממידה  ויתרחק  הכעס  מן  יזהר  כאשר  לפיכך  וערוך,  שיעור  לאין 
מגונה זו – ששורשו ממידת הגאוה, יזכה למידת הענווה כפי אשר 
כותב הרמב"ן ז"ל באגרתו הנודעת: תתנהג תמיד לדבר כל דבריך 
רעה  מן הכעס שהיא מדה  ובזה תנצל  עת,  ובכל  לכל אדם  בנחת 
מדת  לבך  על  תעלה  הכעס,  מן  תנצל  וכאשר  אדם.  בני  להחטיא 
'עקב ענוה  הענוה, שהיא מדה טובה מכל המדות טובות, שנאמר 

יראת ה'.
המיוסד  לספרו  'אורך אפים' בהקדמתו  בעל הספר  עליו  העיד  כן 
שהיה  לבעבור  כי  הכעס,  מידת  וגנות  הסבלנות  מידת  על  כולו 
מצטער )לקוי( הרבה במידת הכעס, ראה לנכון להוציא חיבור מיוחד 
על גנות הכעס להתעורר ואף לעורר את אחרים לבלתי יכשלו בעוון 
שפל זה. באותו ענין מסופר על הראב"ד שבירושלים הגאון ר' דוד 
להתחזק  בכדי  מחדש  הספר  את  להדפיס  ציווה  כי  זצ"ל,  יונגרייז 
לַחֵדש  ראה  ולמה  מה  על  סובביו  לשאילת  והסביר  הכעס,  בעניין 
שהוצאת  ההם  בימים  בפרט  הספרים,  מכל  יותר  דווקא  זה  ספר 
עסוק  היום  שברוב  מאחר  ואמר:  נענה  רב,  וכח  הון  עלה  ספרים 
בני  מפשעי  כמה  עיני  לנגד  רואה  והנני  תורה,  דיני  בישיבת  אנוכי 
אדם ושקריהם, על כן בכדי שלא אבוא עליהם לידי כעס, נחוץ לפני 
ספר זה המיוסד כולו לבאר את גנות מידת הכעס, ומתוך כך אוכל 

להתחזק שלא ליפול ברשת היצר החפץ להכשילנו.

ּבֹור  ִים ִמּגִ טֹוב ֶאֶרְך ַאּפַ
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת מטות - מסעי תש"פ

רסלא נפקד תתנס אמשר

 הלקח הנשגב תאנשמ הצבא שנקתס נקתת ה' בתדמן:
רשלא הקדמם אחד תהם תפמלמן של "אש לתפמלמן של מדר

טוב,  מה  בעתו  דבר  מטות  פרשת  בפרשתנו 

להתבונן במה שאמרו אנשי הצבא שהיו צדיקים 

במדין,  ה'  נקמת  את  לנקום  שהלכו  גמורים, 

וכשחזרו מהמלחמה כתוב )במדבר לא-מט(: "ויאמרו 

המלחמה  אנשי  ראש  את  נשאו  עבדיך  משה  אל 

אשר בידינו ולא נפקד ממנו איש".

דרשו על כך במדרש )שיר השירים רבה פ"ד סימן ג(: 

"שלא הקדים אחד מהן תפילין של ראש לתפילין 

יד, שאילו הקדים אחד מהן תפילין של ראש  של 

היו  ולא  משבחן,  משה  היה  לא  יד  של  לתפילין 

וצריך להבין, הענין שצריך  עולים משם בשלום". 

ולמה  ראש,  של  לתפילין  יד  של  תפילין  להקדים 

אם היו מקדימים תפילין של ראש לתפילין של יד 

לא היו עולים מן המלחמה בשלום.

שכתוב  במה  להתבונן  יאיר  דברינו  פתח 

למלחמה  ישראל  יציאת  בענין  שופטים  בפרשת 

"ויספו השוטרים לדבר  כנגד אויביהם )דברים כ-ח(: 

אל העם ואמרו, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב 

לביתו, ולא ימס את לבב אחיו כלבבו". והביא רש"י 

הלבב,  ורך  "הירא  מד.(:  )סוטה  במשנה  ששנינו  מה 

זהו המתיירא מן העבירות שבידו".

ומפרש בגמרא )שם מד:( הכוונה בזה, שאפילו 

יד  של  תפילין  הנחת  בין  בשיחה  הפסיק  רק  אם 

"עבירה היא בידו, וחוזר  להנחת תפילין של ראש: 

המפרשים  ונתייגעו  המלחמה".  מעורכי  עליה 

לבאר כל אחד על פי דרכו, מה ראו על ככה לבחור 

מכל העבירות שבתורה, דוקא עבירה זו ששח בין 

תפילין של יד לתפילין של ראש.

הרחתם וספ"ר תגלה כססנה נפלאה 
בהנחת תפמלמן של מד

רחש לבי דבר טוב לבאר הענין בזה, על פי מה 

שכתב ה"חתם סופר" )סוף דברים לקוטים דף קסב ד"ה 

תפילין  הנחת  במצות  נפלאה  כוונה  שמניחים(  מה 

של יד לפני הנחת תפילין של ראש, הנה הדברים 

בלשון קדשו:

תחילה  הלב  נגד  יד  של  תפלה  שמניחים  "מה 

ומברכים להניח, ושוב של ראש ומברכים על מצות 

משל,  דרך  על  לומר  יש  המצוה,  גמר  שהוא  מפני 

להם  אמר  מלך,  עליהם  להמליך  שרצו  מדינה  בני 

]המלך[, בתחילה אסרו בזיקים את פלוני המערער 

על המלכות ואחר כך תמליכוני עליכם.

ההולכים  לבם  ברשות  הרשעים  נמי  והכי 

בשרירות לבם הרע, והצדיקים לבם ברשות שכלם 

וברשות נשמתם, על כן טרם שיניח תפילין עטרה 

תחילה  צריך  קדשים,  קודש  להקדישו  המוח  על 

לאסור בזיקים את המערער על המלוכה היינו הלב, 

ואסור  קשור  שיהיה  לבו  נגד  תפילין  להניח  וצריך 

בזיקי קדושה, ואז אחר כך גומר המצוה ומניח של 

ראש על המוח".

בדבריו  נשתעשע  הבה  מאריה  קמיה  כעבדא 

כב- )במדב"ר  במדרש  המבואר  פי  על  הקדושים, 

יצר  זה  לימינו,  "לב חכם  י-ב(:  )קהלת  ט( על הפסוק 

טוב שהוא נתון בימינו, ולב כסיל לשמאלו, זה יצר 

הרע שנתון בשמאלו". מאמר זה הוא המקור למה 

)פרק ט(,  שהרחיב בעל ה"תניא" ב"לקוטי אמרים" 

והיצר  שבלב  הימני  בחלל  נמצא  הטוב  היצר  כי 

וצריך להגביר  נמצא בחלל השמאלי שבלב,  הרע 

את היצר הטוב שבימין על היצר הרע שבשמאל. 

תכלית  כי  סופר",  ה"חתם  שביאר  זהו  כן  כי  הנה 

הנחת תפילין של יד על יד שמאל כנגד הלב, היא 

בחלל  שנמצא  הרע  היצר  את  בכך  לקשור  כדי 

השמאלי שבלב.

שנצטווינו  במה  יקרה  נקודה  להוסיף  ויש 

לקשור את התפילין על יד שמאל, כי מאחר שאנו 

עושים כל הפעולות עם הידים, נמצא שאנו קושרים 

את התפילין על יד שמאל עם יד ימין, שהיא כנגד 

ובכך אנו  נמצא שם,  ימין שבלב שהיצר הטוב  צד 

שעומד  הטוב  שהיצר  נפלא,  דמיון  פועל  עושים 

בצד ימין יקשור את היצר הרע שעומד בצד שמאל, 

שלא יוכל להפיל את האדם ברשתו.

ה"מגן  שהביא  כפי  מנהגנו  בזה  לבאר  יומתק 

רבינו  בשם  יח(  ס"ק  כה  סימן  חיים  )אורח  אברהם" 

מה  פי  על  היד,  על  כריכות  שבע  לכרוך  האריז"ל 

לו  יש  שמות  "שבעה  נב.(:  )סוכה  בגמרא  ששנינו 

ז'  על  שהכוונה  המהרש"א  ופירש  הרע".  ליצר 

מניחים  כשאנו  לכן  הרע.  ליצר  שיש  הרע  כוחות 

היצר  את  להכניע  הלב  כנגד  יד  של  התפילין  את 

התפילין  קדושת  של  ברצועה  קושרים  אנו  הרע, 

את ז' כוחות הטומאה שיש לו בז' הכריכות. 

 תכלמת הנחת תפמלמן של "אש
להפסך את המצ" ה"ט לעסב

יחד,  גם  נעים שבת אחים  ומה  טוב  הנה מה 

העבודה  מהי  סופר"  ה"חתם  דברי  לפי  לבאר 

הקדושה של מצות הנחת תפילין של ראש, אחרי 

יד,  של  תפילין  בהנחת  הרע  היצר  את  שקשרנו 

"ואהבת  נד.(:  )ברכות  במשנה  ששנינו  מה  פי  על 

טוב  ביצר  יצריך  בשני  לבבך,  בכל  אלקיך  ה'  את 

וביצר הרע". מבואר מזה כי תכלית העבודה היא 

ויעבוד  לטוב  הרע  היצר  את  גם  האדם  שיהפוך 

את ה' בשני יצרים.

הגמרא  מאמר  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ויש 

)ברכות סא.(: "דרש רב נחמן בר רב חסדא, מאי דכתיב 

)בראשית ב-ז( וייצר ה' אלקים את האדם בשני יודי"ן, 

יצר  ואחד  טוב  יצר  אחד  הקב"ה  ברא  יצרים  שני 

הרע". והנה שנינו במשנה )אבות פ"ו מי"א(: "כל מה 

שברא הקב"ה בעולמו לא ברא אלא לכבודו".

שני  הקב"ה  שברא  מה  גם  כי  זה  לפי  נמצא 

יצרים באדם, לא בראם אלא לכבודו כדי שיעבוד 

זהו שדרשו:  כן  כי  את ה' גם עם היצר הרע. הנה 

"ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך, בשני יצריך ביצר 

להצליח בלי להתאמץ
אין לי זמן

לו  שאין  לו  ומספר  ורצוץ  שבור  לרב  בא  יהודי 
פרנסה. שואל אותו הרב 'מה אתה עושה למחייתך?' 
עונה לו היהודי 'כלום'. 'מה הכוונה כלום?' שואל הרב, 
'כלום הכוונה כלום. אני לא עובד בשום דבר'. 'הבנתי' 

מובטל,  'אתה  הרב,  אומר 
'מה  עבודה...'.  מחפש  אתה 
'אני  היהודי,  עונה  פתאום', 
לא מחפש עבודה. אם הייתי 
רוצה, הייתה לי הרבה מאוד 
מבין',  לא  אני  'רגע,  עבודה'. 
קטע אותו הרב, 'אתה אומר 
שאתה יכול להתפרנס, ואתה 
בא  ואתה  לעבוד  הולך  לא 
פרנסה?!  לך  שאין  להתלונן 

למה אתה לא עובד?'

הרב  על  מסתכל  היהודי 
מדובר  כאילו  בתדהמה 
הבנה  כל  משולל  באדם 
תגיד  הרב,  'כבוד  לו:  ואומר 
זמן  לי  יש  מאיפה  אתה,  לי 
לעבוד? אני קם בבוקר, הולך 
וכבר  לבית  וחוזר  להתפלל, 
להכין  רק  שעתיים.  עברו 
ולאכול  בוקר  ארוחת  לעצמי 
אחר  משעה.  יותר  לי  לוקח 
כך אני קורא עיתון עוד שעה 
או שעתיים, כי אני הרי חייב 
אני  מכן  לאחר  להתעדכן. 
לנוח  הולך  ואני  מתעייף  די 
וכו'  הצהריים...  ארוחת  עד 
טרוד  כך  כל  אני  ולכן  וכו'. 

עד שפשוט אין לי זמן לעבוד. בכזה סדר יום עמוס 
ברוך  הקדוש  הרי  עבודה.  עוד  לדחוף  יכול  אני  איך 
רוצה  הוא  מה  בריותיו,  עם  בטרוניה  בא  לא  הוא 

שאעשה?!'

צחוק הגורל או תוצאה ישירה
תשובה  מין  כזן  שישמע  מי  כל  אתם,  לי  תגידו 

חושב  הזה  העצלן  מה  יתעצבן?  לא  מקוממת 
עד  תגיע  והפרנסה  כלום  יעשה  לא  שהוא  לעצמו? 
אליו?! אבל מצד שני הוא לכאורה צודק, סדר היום 

שלו עמוס עד לעייפה...

ולא  מקובלת  תשובה  לא  שזו  יודעים  כולנו  כן. 
מגיע  זה  שכאשר  מאוד  מעניין  אבל  הגיונית. 
בחיינו,  אחרים  לתחומים 
מתקבלת  כזאת  תשובה 

בהבנה גדולה מצדנו.

אני  מדבר?  אני  מה  ועל 
מדבר על חינוך הילדים.

ומתלונן  בא  יהודי  כאשר 
על בעיות עם הילדים, ואתה 
שואל אותו 'מה כבודו עושה 
הוא  הילדים?'  חינוך  בשביל 
זמן  לו  שאין  ואומר  מצטדק 
והוא  בעמיו  בעל  הוא  שהרי 
טרוד בכל כך הרבה עניינים 
ולכן אין לו זמן להשקיע זמן 
הזאת  והתשובה  בילדים. 
כולם.  אצל  בגרון"  "עוברת 
כל אחד מהנהן בהבנה, אף 
אחד לא מתקומם, אף אחד 
כזאת  בתשובה  רואה  לא 
ברשלנות  שגובלת  טיפשות 

פושעת.

אתם  וכי  באמת.  נו, 
שיהודי  שהסיבה  חושבים 
כזה לא רואה פירות בעמלו 
"צחוק  היא  הילדים  בחינוך 
הגורל"? מדוע כאן לא ברור 
הוא  ילדיו  שמצב  מאליו 
מדוע  מעשיו?  חוסר  או  מעשיו  של  ישירה  תוצאה 
לדרוש  ניתן  שלא  הטענה  בהבנה  מתקבלת  כאן 

מאף אחד לעשות "יותר מיכולתו"?

מחשבה  מקננת  הלב  שבעומק  היא  והתשובה 
מוטעית שהפרנסה היא חשובה, אבל חינוך הילדים 
קצת פחות, ולכן בשביל דבר כל כך "חסר חשיבות" 

אין פנאי להשקיע.

עיצוב החיים
אם  עדיפויות.  סדרי  של  עניין  הכול  האלה  בחיים 
דבר מה חשוב בעיניך והוא בראש סדרי העדיפויות, 
אתה תעשה את הכול ותמצא לו זמן. לכן אנשים 
עסוקים מאוד מוצאים זמן ללכת לחדר כושר כמה 
פעמים בשבוע או לצאת לבילויים ולטוס לחו"ל. אם 

חינוך הילדים חשוב בעיניך, אתה תמצא לו זמן.

לכן בפרשת השבוע משה רבינו הזדעזע מההצעה 
של בני גד ובני ראובן. הם אמרו לו: "גדרות צאן נבנה 
המשקל  את  נתנו  הם  לטפנו".  וערים  פה  למקננו 
לדאגה  אותם  והקדימו  ולפרנסה  לעסקים  המרכזי 

לילדים.

ונכון שפרנסה זה חשוב, אבל אי אפשר לטשטש 
מה  להם  עונה  משה  לכן  הערכים.  את  ולרמוס 
לא  אתם  שלכם,  העדיפויות  סדר  זה  אם  פתאום, 
ומהטפל  טפל  מהעיקר  עושים  אתם  רחוק,  תגיעו 
עיקר, כדברי רש"י על המקום, ולכן אומר: "בנו לכם 
ערים לטפכם וגדרות לצנאכם" – הילדים לפני הכול!

וזה מסר ראשון לכל מי שרוצה לראות איזה שהוא 
שינוי לטובה בכל מה שנוגע לגידול הילדים וחינוכם. 
מאוד עצות ורעיונות, אבל  הרבה  לדבר על  אפשר 
כל עוד אתה לא משקיע זמן ומאמץ, אתה לא יכול 

לצפות לכלום, בדיוק כמו בעניין הפרנסה.

מה תגיד, שאתה לא יכול להשקיע כי אין לך זמן? 
זו כנראה בעיה חמורה בסדר העדיפויות שלך. 

ואם אתה רוצה תיקון תתחיל משם. תסדר מחדש 
האמתיים,  הערכים  פי  על  שלך  הזמן  משאבי  את 
בוודאי  ואז  טפל,  יהיה  והטפל  עיקר  יהיה  שהעיקר 
מעייניך.  בראש  הם  שאצלך  לדברים  זמן  תמצא 
עיצוב סדר העדיפויות שלך זה מה שיעצב לך בסופו 

של דבר את החיים.

איך משקיעים?
השקעה  צריך  הילדים  שחינוך  למדנו  כן  אם 
ותשומת לב מיוחדת. אלא מה תטען, שבדור הזה 
יש לנו מוסדות חינוך וממילא עול החינוך לא רובץ 
על כתפי ההורים? אז ברוך ה', נכון שה' יתברך ֵהֵקל 
עלינו מאוד שהילדים נמצאים במסגרות החל מגיל 
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כאשר יהודי בא 
ומתלונן על בעיות 
עם הילדים, ואתה 
שואל אותו 'מה 

כבודו עושה בשביל 
חינוך הילדים?' הוא 
מצטדק ואומר שאין 

לו זמן שהרי הוא 
בעל בעמיו והוא 

טרוד בכל כך הרבה 
עניינים ולכן אין לו 
זמן להשקיע זמן 

בילדים.

כל יהודי אני אוהב

טיב הקהילה • שבילי פנחס • חוט של חסד • המברך • דברי שי”ח


