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Abundantly able to save – רב להושיע 
There are some orphans whom people go out to help them get 
married and set up a proper Jewish home. But there are some living 
orphans whose parents cannot help them and no one is aware that 
there is nobody to help them. Baruch Hashem, I found a shidduch 
with a great, beautiful, compassionate, perfect kallah, who happens 
to fit in the category described above, that no one knows the 
troubles they are going through and there is no help for them. 
Immediately after the engagement, I told the shadchan that I would 
cover all the kallah’s expenses which they could not raise, so that the 
kallah could go through her engagement happy and content. I also 
took on the expenses for food and clothing for a number of months 
before the wedding. Why is now different than later?! 
I did what I could, and my money went. I received a call from the 
shadchanis from the kallah’s side who helped her as much as 
possible, telling me that someone needed to be paid 4,000 shekel. I 
told her to send them to me and I would pay them right away. 
However, I didn’t even have one shekel and I surprised myself how I 
could take on this obligation and where was I going to get the 
money. Also, I told them to come right over. I cannot retract. I left 
the yeshiva and went into a nearby forest and I pleaded before my 
Maker. I started with thanks and I then stated my situation and I 
asked for salvation, at least for this amount, that I do not send them 
away emptyhanded. 
I ended my warm emotional Tefillah before the Creator and my cell 
phone rang. On the other end was a friend from the yeshiva telling 
me that there was a man there with an envelope, a wedding gift 
since he will be away for the wedding. I was glad and I hoped there 
would be a few hundred to give the people. I got to the yeshiva and 
opened the envelope. There was a check for 1,000 shekel. Now I 
knew that I could give them a decent amount without embarrassing 
myself. 
I took the check to cash it and the cashier started counting many, 
many bills for the amount. I thought that perhaps he wanted to help 
with the expenses and I he was giving me more than 1,000 shekel. He 
smiled and said: “Take a good look at the check!!! It is not 1,000 
shekel, but rather, $1,000!!!” 
The exchange rate was 4.60 shekel a dollar, so I got 4,600 shekalim!!! 
Yes, yes, Hashem’s salvation can come in the blink of an eye! This 
story happened many years ago, but it never leaves me, and I know 
that Hashem can bring salvation in a moment. His blessings are 
boundless, we just have to understand how to get them, and there is 
no problem that cannot be resolved in a moment!!! 

  י.ר.
 

Mattos 
5779 

And see the land -    וראה את הארץ
The Sefas Emes of Gur zy”a was orphaned by his father when he 
was young and he lived with his grandfather, the ‘Chidushei 
HaRim’. One night, when he was a boy, the Sefas Emes stayed up 
all night learning. In the morning, after Shacharis, he went to bed 
to sleep and gather strength for another day of learning. When 
his grandfather, the Chidushei HaRim came home from 
davening, and he saw his grandson sleeping, he woke him up 
with words of mussar, ‘What is going on with you if you are still 
sleeping at this hour? I never slept at this time of day, and in all 
my life I never missed the time to say Shema, and so on.’ The 
grandson, the Sefas Emes, accepted the words of rebuke with 
silence and humility. After his grandfather finished telling him 
off, his grandmother, the Rabbanit, came in and told him that, 
‘You should know that this dear young man, your grandson, 
stayed up learning all night long and he has already come back 
from davening Shacharis.’ When the Chidushei HaRim heard this, 
he was very sorry that he scolded his grandson like that and also 
that he remained silent. He asked him, ‘Why were you silent? 
Why didn’t you tell me all this?’ 
The grandson replied, ‘How could I pass up an opportunity like 
this to receive mussar from my grandfather?’ The grandfather 
asked him, ‘And where did you learn this?’ The grandson 
answered, “I learned it from our parsha (Chapter 32): When the 
sons of Gad and Reuven came to Moshe Rabeinu and asked to 
receive their heritage on the other side of the Jordan, Moshe 
rebuked them with a lengthy rebuke and reminded them about 
how their forefathers angered the Omnipresent and because of 
this, it was decreed that they would not enter the land. 
Eventually (32:14):  והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים'
 Behold! You have risen up in place of your fathers, a‘ – חטאים'
society of sinful people.’ Apparently, the sons of Gad and Reuven 
could have said to Moshe Rabeinu immediately that this was not 
their intent and they could have negated the entire rebuke. But 
they remained silent and only after Moshe Rabeinu finished 
speaking they answered him (32:17) 'ואנחנו נחלץ חושים' – ‘We 
shall arm ourselves swiftly’ an  בתינו עד התנחל בני ‘  'ולא נשוב אל
 We shall not return to our homes until the Children of‘ – ישראל'
Israel will have inherited’ (32:18). I learned from them that it is 
better to hear words of rebuke until the end.” 
We learn many laws in this parsha, but perhaps we can also 
learn from here how a Jewish person must be humble, and 
especially to know to listen to mussar, even if he is right. One 
must remember that to hear mussar one is not saying that you 
are right, rather, the opposite, you are ready to listen and accept 
the words of mussar and rebuke. This testifies about good 
character and mainly humility. 

- Tiv HaTorah - Mattos 
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Just as one sees another face to face, so too a person feels another 
person heart to heart. We find that if the person does not judge the 
sinner favorably and he does not look at him with a compassionate 
eye, and when the sinner passes before him, he thinks badly of him, 
the sinner will immediately recognize this and then he will not be 
receptive to his rebuke. This happens for two reasons: First, a person 
does not accept rebuke from who hates him since he does not want 
to appease someone who hates him, and when a hater dispenses 
mussar it is received as if he is trying to provoke him. In a situation 
like this, the rebuke will have no effect. Second, the sinner will realize 
that the one rebuking does not appreciate the difficult circumstances 
the sinner is under, and the sinner will think to himself, ‘What does 
he know about me? If he wants to chastise me, let him stand in my 
shoes and see how he handles it. Everything he says is gibberish. 
When will he leave me alone?’ But if from the outset, the attitude is 
one of finding merit and is compassionate, then the words will be 
seen differently and have a better chance of making an impression. 
The sinner will realize that he has not acted correctly, but due to the 
current circumstances, he was not able to withstand the moment and 
he stumbled, and it is incumbent on him to return from his bad ways. 
Sometimes when the sinner sees that the one before him is 
compassionate, he will engage in conversation and then the rebuke 
will appreciate the circumstances that the sinner is going through and 
he will do what he can to ease his mind. 
To illustrate what we have been saying – that a person should not be 
judged only on his actions but we must also consider his thoughts 
behind the actions – I will tell you about an incident that happened to 
a respectable mashgiach in one of the famous yeshivos here in 
Yerushalayim. One of the boys would leave the yeshiva for a few 
days. When the boy showed up in the yeshiva, the mashgiach asked 
him why he left. The boy replied that he did not feel well, and he 
needed a few days to rest. When this happened, the mashgiach 
accepted the words and he believed him. But, over the course of the 
day, the mashgiach found out that the boy actually went to places 
that were not appropriate and he even convinced other boys to do 
the same thing. Immediately, the mashgiach decided to remove the 
boy from the walls of the yeshiva. 
Before taking any action, he went to consult with a Rav in 
Yerushalayim. When he saw the face of the mashgiach, he 
understood that the man was going through turmoil and he asked 
him to explain. The mashgiach related the incident with the boy and 
what he did, and it was compounded by the boy lying to him. He also 
told him that he wanted to expel the boy from the yeshiva. 
The Rav listened intently and tried to save the soul of the boy from 
descending. In order to present his argument to the mashgiach, he 
asked him: “Tell me, have you ever put yourself in the boy’s position? 
Do you know if the boy is aware of the severity of his actions? Before 
doing anything, we must determine if the boy is aware of his bad 
actions, then, he can be punished. Until we clarify the matter you 
cannot punish him since it is possible that he is not aware, and he 
does not know the severity of his actions. If he knew the severity, he 
would not have acted this way. Therefore, I advise that you set time 
to learn mussar with him about telling lies and show him the severity 
of lying.” 
The mashgiach listened to the Rav and made time to learn with the 
boy from sifrei Yirah and within a short time, the mashgiach saw that 
the Rav was right, for after learning about the severity of telling lies 
with the boy, tears began to form in the corners of his eyes, and he 
abruptly told about the ad things that he lied about, saying, that he 
did not know the severity of his actions.  
 
   

 

 לימוד זכות כתנאי למצות תוכחה
Finding merit as a condition of the mitzvah of 

rebuke 
 
 

)לא:ב(נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמיך:   
Take vengeance for the Children of Israel from the Midianites, 
afterward you will be brought in unto your people. (31:2) 
Rashi explains: From the Midianites – but not from the Moabites, 
for the Moabites entered the matter because of fear, for they 
were frightened of Israel lest Israel despoil them. For of Moav it 
says only (2:9) 'אל תתגר בם מלחמה' – ‘You shall not provoke war 
with them’. But the Midianites became enraged over a quarrel 
which was not their own. 
These words of Rashi are a lesson that is incumbent on a person 
when he sees his fellow Jew turning off the derecho and 
transgresses one of the mitzvos of Hashem. Though true it is 
incumbent on the person to rebuke the other person, on the other 
hand, one cannot accuse the other of sinning and he must 
rationalize internally the reasons that forced the sinner to do what 
he did. Even if he transgressed the severest sin, one must find 
merit and judge him favorably for were it not for something 
forcing him to do this he would not have acted in this way. This is 
the obligation of the person, to attach himself to the ways of 
HaKadosh Baruch Hu. As we see here, the conduct of HaKadosh 
Baruch Hu is to look only at the actual deed, and the reasons that 
brought him to do it, according to which the fate of the sinner will 
be sealed. 
If one analyzes the deed at face value, he will be dumbfounded, 
and he will not understand. Weren’t the Moabites the main cause 
for the sin of ‘Baal Peor’ since this was the advice of Balaam to 
Balak the king of Moav as explained by Rashi (24:14) 'לכה איעצך' – 
‘Come, I shall advise you’? Balaam said to Balak, ‘The G-d of these 
people hates promiscuity’, and with this he wanted to advise them 
how to make Israel stumble with this sin to make the Shechina 
depart from them. It was the Moabites who started the sin (25:1) 
 the people began to act‘ – 'ויחל העם לזנות אל בנות מואב'
promiscuously with the daughters of Moav’ and the Midianites 
only followed the advice. Yet, we see that Israel was only 
commanded to hate and take vengeance on the Midianites. If we 
think about it we can ask, if the one that followed the advice and 
was ancillary to the sin was punished with ‘annihilation’, then 
certainly the one that started the sin, who gave the main advice 
for that stumbling should be similarly punished. Then why did 
Hashem only exact vengeance against the Midianites? The answer 
to this is, based on Rashi, that HaKadosh Baruch Hu does not only 
look at the act, but He also considers the reason for the act. Since 
the intent of the Moabites was to defend themselves because they 
were afraid, therefore, they were not involved in the evil, but the 
Midianites whose whole intent was to be wicked, since they were 
distant from Israel and they did not fear for their lives, therefore, 
they deserved to e annihilated, even though they were ancillary to 
the matter. 
We learn from here that sometimes it seems that one’s intent is to 
do bad he does not really want to do bad. He is only trying to calm 
his spirit that is in turmoil for whatever reason. Therefore, when a 
person sees another veer off his path, he should realize that that 
soul who sins is going through a rough time and not because the 
sinner actually wants to sin. Then, aside what he will earn by 
clinging to the ways of HaKadosh Baruch Hu and he will judge the 
sinner favorably, he will be able to do what is right and his actions 
will make an impression.   
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“This is the matter that Hashem has commanded”

One Who Studies Moshe’s Torah that Was Transmitted 
 with the Formula "זה הדבר" Is Sanctified by HKB”H 

 Who Constricted Himself within the Letters of the Torah

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Matos 5779
Translation by Dr. Baruch Fox

presents the explanation of Rabbi Eliyahu Mizrachi (RE”M) in 
his commentary on Rashi.  He refers to what we have learned 
in the Gemara (Yevamos 49b): כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה" 

 all the other neviim—מאירה, משה רבינו נסתכל באספקלריא המאירה"
viewed their nevuah through an unclear glass; whereas 
Moshe viewed his nevuah through a clear glass.  

Let us explain.  Although all of the other neviim received 
legitimate, truthful prophecies, they were transmitted to them 
indirectly—"מאירה שאינה   through various forms—"באספקלריא 
of visions and sounds that resembled riddles.   Due to their 
elite status as neviim, they were endowed with the aptitude 
to interpret what they saw and heard accurately.  Hence, they 
prophesied with the formula: "'כה אמר ה"—through what I have 
seen and heard, it is apparent that this is Hashem’s message.  

In contrast, Moshe Rabeinu prophesied "באספקלריא המאירה".  
All the details of his nevuah were transmitted clearly and 
precisely, without any riddles.  As it is written (Shemos 33, 
 Hashem—"ודיבר ה' אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו" :(11
would speak to Moshe face to face, as a man would speak 
with his close friend.  Everything he saw and heard was 
crystal clear; it did not require further clarification.  Attesting 
to this fact, HKB”H says (Bamidbar 12, 8): בו אדבר  פה  אל   "פה 

 mouth to mouth do I speak to him, in a—ומראה ולא בחידות"
vision and not in riddles.  Hence, Moshe prophesied with the 
formula: "'ה צוה  אשר  הדבר   this is precisely what Hashem—"זה 
commanded without any interpretation of my own.  

The Maharal, however, is not entirely satisfied with this 
explanation.  Seeing as Moshe Rabeinu merited the unique 

In this week’s parsha, parshas Matos, we read (Bamidbar 
 "וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה ה', :(2 ,30

 איש כי ידור נדר לה' או השבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו ככל

 Moshe spoke to the heads of the tribes of  היוצא מפיו יעשה".
Bnei Yisrael, saying, “This is the matter that Hashem has 
commanded: If a man takes a vow to Hashem or swears 
an oath to prohibit a prohibition upon himself, he shall 
not profane his word; according to whatever comes from 
his mouth shall he do.”  Rashi comments in the name of the 
Sifrei: Moshe prophesied by “so said Hashem, ‘At midnight 
. . .,’” while the other neviim prophesied by “so said 
Hashem.”  Moshe surpassed them in that he prophesied 
with the wording “this is the matter.”  

This is an issue that has been discussed and analyzed by 
all of the commentaries.  Thus, it behooves us to examine 
the distinction between the nevuah of all the other neviim 
via the language "'כה אמר ה"—“so said Hashem”—and Moshe 
Rabeinu’s unique form of nevuah, who also prophesied via 
the language "'ה צוה  אשר  הדבר   this is the matter that“—"זה 
Hashem has commanded.”  Additionally, we will consider 
why HKB”H chose to emphasize the uniqueness of Moshe 
Rabeinu’s nevuah specifically in relation to the mitzvah of 
vows and oaths.  

 Pertains to All of the Mitzvos "זה הדבר"
Pertains to HKB”H’s Supervision "כה אמר"

We will begin to shed some light on the subject by 
introducing the commentary of the Maharal in Gur Aryeh.  He 
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level of nevuah characterized by "הדבר  why did he ,"זה 
occasionally prophesy with the formula "'ה אמר   which—"כה 
was like looking “through an unclear glass”?  He reconciles 
the matter as follows: When prophesying about the mitzvos 
of the Torah—which are eternal and applicable in every 
generation—Moshe employed the formula צוה אשר  הדבר   "זה 

 This indicated that all of the details and minutiae were  .ה'"
transmitted to him precisely—“through a clear glass.”  

On the other hand, when he prophesied about the way 
HKB”H supervises and manages the world and not about 
the fulfillment of mitzvos, Moshe employed the less precise 
formula of "'כה אמר ה".  In this case, his nevuah did not demand 
the clarity of “a clear glass.”  For instance, when he prophesied 
about the ten plagues that HKB”H visited upon Mitzrayim, it is 
written (Shemos 7, 17): כה אמר ה' בזאת תדע כי אני ה' הנה אנכי מכה" 

ונהפכו לדם"  ,so says Hashem—במטה אשר בידי על המים אשר ביאור 
“Through this shall you know that I am Hashem.  Behold, 
with the staff that is in my hand, I shall strike the waters 
that are in the river, and they shall transform into blood.”  
The same holds true for all of the makkos including Makkas 
Bechoros (ibid. 11, 4): ויאמר משה כה אמר ה' כחצות הלילה אני יוצא" 

 and Moshe said, “So said Hashem, ‘At midnight—בתוך מצרים"
I shall go out in the midst of Mitzrayim.’”  

Torah L’Shma: To Attach to 
 the Light of Hashem within the Letters

As it is the nature of Torah to be elucidated in seventy 
different ways, I would like to propose an alternative 
explanation as to why Moshe Rabeinu prophesied with regards 
to the mitzvos of the Torah with the formula "זה הדבר".  We will 
refer to a fundamental principle that we have learned from the 
immaculate teachings of the Ba’al Shem Tov hakadosh, zy”a, 
concerning Torah l’shma.  We learn in the Mishnah (Avos 6, 
 "רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה... ונהנין ממנו :(1

 עצה ותושיה בינה וגבורה... ומגלין לו רזי תורה, ונעשה כמעין המתגבר וכנהר

פוסק".  Rabbi Meir says: Whoever engages in Torah  שאינו 
study l’shma (for its own sake) merits many things . . . From 
him people enjoy counsel and wisdom, understanding 
and strength . . . the secrets of the Torah are revealed to 
him; he becomes like a steadily strengthening fountain 
and like an unceasing river.  The Ba’al Shem Tov interprets 
the Mishnah in the following manner, as brought down by his 
disciple in Toldos Yaakov Yosef (Vayeitzei): 

"קיבלתי ממורי, שעיקר עסק תורה ותפלה, שידביק את עצמו אל פנימיות 

רוחניות אור אין סוף שבתוך אותיות התורה והתפלה, שהוא נקרא לימוד לשמה, 

זוכה לדברים הרבה ומגלין לו  שבזה אמר רבי מאיר כל העוסק בתורה לשמה 

רזי תורה וכו'. רצונו לומר שידע עתידות וכל מאורעותיו מתוך התורה, וידע איך 

יתנהג בתורה ועבודת השם יתברך, מלבד מה שרואה עולמות של מעלה, וכהנה 

שמעתי מפי מורי".

I was taught by my teacher that the essence of Torah-
study and prayer is to attach oneself to the inner, spiritual, 
infinite light that exists within the letters of the Torah 
and the tefilah.  This is called learning l’shma.  It is in 
reference to this that Rabbi Meir said: “Whoever engages 
in Torah study l’shma merits many things; the secrets of 
the Torah are revealed to him, etc.”  He means to say that 
he will perceive the future and all that will befall him 
through the Torah, and will recognize how to study Torah 
and serve Hashem properly . . .  

We will elaborate further on his sacred remarks based 
on what Rabbi Elimelech of Lizhensk, zy”a, presents in the 
Noam Elimelech (Vayeira) in the name of his teacher, the holy 
Maggid of Mezritsch, zy”a.  He explains why the term "כביכול" 
is used in association with HKB”H.  Here is a synopsis of what 
he writes:

When the Blessed One decided to create the universe for 
the benefit of His creations, HKB”H constricted (diminished, 
shrunk) Himself.  Where did He constrict Himself to?  I heard 
from my teacher of blessed memory that He constricted 
Himself within the letters of the Torah, with which He created 
the universe.  With this in mind, he said that this is the 
meaning of the term כביכו"ל used by Chazal in association with 
HKB”H.  They are implying that HKB”H is able (יכול) to exist 
in this world through the (22) כ"ב letters of the aleph-beit. 

The Arizal explains this phenomenon in Eitz Chaim (1, 2).  
HKB”H elected to create this world for the sake of Yisrael, 
who are referred to as “reishit” (of primary importance).  To 
accomplish this feat, He constricted His immense light, so 
that those He created could receive that light according to 
their respective capacities.  Based on this notion, the Maggid 
of Mezritsch, zy”a, explains the concept of: He constricted 
Himself within the letters of the Torah, with which He 
created the world.  He constricted Himself within the 
22 letters of the Torah; they constitute 22 vessels within 
which the infinite light conceals itself.  Therefore, HKB”H is 
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described with the term כביכו"ל, which can be broken down 
to יכול  implying that by constricting Himself within the—כ"ב 
22 letters of the Torah, HKB”H is able to coexist in this world 
within the souls of Yisrael who dedicate themselves to the 
study the letters of the Torah.  

Man’s Essence Is Where His Thoughts Are

Additionally, we are familiar with the revelation of the 
Ba’al Shem Tov hakadosh, zy”a, that man’s essence is not his 
corporeal, physical self.  Rather, it is the thought and intellect 
in his brain that emanates from the neshamah within him.  
Consequently, wherever a person’s thoughts are that is what 
defines him.  If he is focused on spirituality, he exists entirely 
in the realm of spirituality.  On the other hand, chas v’shalom, 
if his thoughts are focused on an aveirah, he exists entirely in 
the realm of tumah.  In the words of the Toldos Yaakov Yosef 
(Chayei Sarah): שמעתי מפורש מפי מורי, במקום שחושב האדם שם הוא" 

 I heard from my teacher explicitly that where a—כולו"
person’s mind (thoughts) is that is where he is completely.  
The Degel Machaneh Ephraim (Shemos) writes the same 
thing in the name of his sacred grandfather, the Ba’al Shem 
Tov hakadosh.  

This then is what the Ba’al Shem Tov is teaching us with 
regards to the study of Torah l’shma.  When a Jew studies 
Torah, he should not be satisfied with merely understanding 
and interpreting the letters and the words, like he would 
with any other form of intellectual endeavor.  Instead, the 
goal of Torah-study should be to connect with the incredible, 
infinite light with which He constricted Himself within the 
letters.  One should aspire to fulfill the words (Devarim 4, 
היום" :(4 כולכם  חיים  אלקיכם  בה'  הדבקים   and you who—"ואתם 
cling to Hashem, your G-d, you are all alive today.  This 
is the meaning of Torah l’shma; it implies that one’s intent 
is to study Torah for the sake of the internal neshamah that 
is concealed within the letters of the Torah.  That internal 
neshamah is the infinite light that sustains the letters like the 
neshamah inside a body.  

This is the implication of Rabbi Meir’s statement in the 
Mishnah: “Whoever engages in Torah study l’shma”—
according to the Ba’al Shem Tov, this means that he studies 
for the sake of the neshamah of the Torah—namely, the 
infinite light that adorns and sustains the letters of the Torah.  
He is not only attached to the letters and words—which 

constitute a constricted version of His incredible chochmah—
but he is attached to the light of Hashem, which is infinite 
and limitless.  Therefore, he “merits many things”—lofty 
revelations that are countless and inestimable, beyond the 
letters of the Torah.  “From him people enjoy counsel and 
wisdom, understanding and strength . . . the secrets of 
the Torah are revealed to him; he becomes like a steadily 
strengthening fountain and like an unceasing river”—
because he is connected to the infinite light within the letters 
that is limitless and unfathomable.  

It is with great pleasure that we can now propose an 
explanation for a wonderful passage in the Tanna D’Vei 
Eliyahu Rabbah (18) related to the passuk (Eichah 2, 19): 
וקורא שיושב  חכם  תלמיד  כל  אמרו  מכאן  ה',  פני  נוכח  לבך  כמים   "שפכי 

עמו". ושונה  וקורא  כנגדו  יושב  הקב"ה  בתורה,  ועוסק   Pour out“  ושונה 
your heart like water in the presence of the Lord.”  From 
here they learned that any Torah scholar who sits, and 
reads, and learns and engages in Torah study, HKB”H sits 
opposite him and reads and learns with him.  We have 
learned that HKB”H conceals Himself within the 22 letters of 
the Torah.  Therefore, when a Torah scholar sits and studies 
Torah l’shma, he merits having HKB”H—Who is present in the 
letters of the Torah—sit with him, and read and learn with 
him to reveal to him the mysteries of the Torah, as per Rabbi 
Meir’s statement.  

  Is an Abbreviation ישרא"ל
for י'ש ש'שים ר'בוא א'ותיות ל'תורה

Based on what we have learned from the holy Ba’al 
Shem Tov, we can begin to comprehend a teaching in the 
Zohar hakadosh (Acharei 73a): ,בדא דא  מתקשרין  אינון  דרגין   "ג' 

וישראל" אורייתא   three dimensions (entities) are—קוב"ה 
interconnected—HKB”H, the Torah and Yisrael.  Seemingly, 
HKB”H and Yisrael are dimensions—a great distance—apart 
from one another.  HKB”H is purely spiritual, beyond human 
comprehension and is beyond description; while Yisrael are 
lowly, physical creature of flesh and blood.  That being the 
case, it seems implausible for a human being to attach himself 
to HKB”H, Who is purely spiritual.  

Nevertheless, the matter can be understood in light 
of the concept that there are 600,000 letters in the Torah 
corresponding to the 600,000 neshamos of Yisrael.  In fact, 
the Megaleh Amukos (186) writes that this phenomenon is 
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alluded to by the very name ישרא"ל, which can be interpreted 
as an abbreviation for י'ש ש'ישים ר'יבוא א'ותיות ל'תורה—there are 
600,000 letters in the Torah; and every Jew is rooted in one 
particular letter.  

Accordingly, when a Jew studies Torah l’shma, intent on 
connecting with the infinite light contained within the letters, 
the Jew’s self, spirit and neshamah unite with the light of 
HKB”H.  Thus, the phenomenal union of the three-ply cord 
becomes a reality—HKB”H, the Torah and Yisrael.  

This provides us with a very nice resolution for a 
contradiction that bothered the Arvei Nachal (Ki Seitzei 1).  
Initially, the Gemara states (Kiddushin 30b): הרע יצר   "בראתי 

 I—ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו"
created the yetzer hara, and I have created the Torah as 
its antidote.  If you engage in Torah-study, you will not be 
delivered into its hand.  If you engage in Torah-study, you 
will not be delivered into its hand.  This implies that Torah-
study possesses the power to negate the yetzer hara.  Yet, 
afterwards it states: ...יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו" 

לו" יכול  אין  עוזרו  הקב"ה   a man’s yetzer overwhelms—ואלמלא 
him every day and tries to kill him . . . And if not for 
HKB”H, Who aids him, he would be unable to withstand 
it.  This latter statement implies that man cannot overcome 
the influence of the yetzer hara on his own.  

Based on what we have learned, we can posit that the 
two things go hand in hand.  Without a doubt, man requires 
the assistance of HKB”H to withstand the yetzer hara.  The 
assistance, however, is supplied through Torah study—seeing 
as HKB”H is concealed within the letters of the Torah.  In 
this manner, the phenomenal union of HKB”H, the Torah and 
Yisrael is accomplished.  Thus, we see that the two statements 
in the Gemara complement each other beautifully.  

We have now achieved a better understanding of the 
Maharal’s explanation.  Recall that he taught us that when 
Moshe Rabeinu prophesied about the mitzvos of the Torah, he 
employed the formula "זה הדבר"—indicating that he received 
the nevuah through a “clear glass.”  This means that HKB”H 
was concealed in a clear glass within the letters of the Torah.  
This teaches us that, in every generation, when a Jew studies 
Torah, he receives help directly from HKB”H, who is concealed 
within the letters of the Torah.  This is the message conveyed 

by the statement: “I created the yetzer hara, and I have 
created the Torah as its antidote.”  

This explains very nicely a passuk related to the 
inauguration of the Mishkan.  As we know, the luchos rested 
inside the Aron, in the Kodesh HaKodashim.  There, it is 
written (Vayikra 9, 6): וירא תעשו  ה'  צוה  אשר  הדבר  זה  משה   "ויאמר 

ה'" כבוד   Moshe said: This is the thing that Hashem—אליכם 
has commanded you to do; then the glory of Hashem 
will appear to you.  Thus, Moshe Rabeinu informed Yisrael 
that if they would merely engage in Torah-study, which was 
given with the prophecy of "זה הדבר", the glory of Hashem—
concealed within the 22 letters of the Torah—would appear 
to them.  

The Wonderful Explanation 
 of the Arugos HaBosem

Continuing onward on this enlightening journey, we will 
now proceed to explain why HKB”H chose to reveal the 
uniqueness of Moshe Rabeinu’s nevuah specifically with 
regards to the mitzvah of vows and oaths.  We will begin 
by delighting in the wonderful explanation of the Arugos 
HaBosem.  At the beginning of our parsha, it says: וידבר משה" 

 Moshe spoke to the heads of the tribes.  He—אל ראשי המטות"
questions why they are referred to here as "ראשי המטות"—the 
heads of the tribes—rather than as "ישראל בני   the—"ראשי 
heads of Bnei Yisrael—as they are referred to simply in 
parshas Shelach (Bamidbar 13, 3).  

Additionally, we will endeavor to explain the fact that 
HKB”H gave every Jew the power to forbid a permissible 
object to himself by means of a vow or oath.  In truth, the 
Gemara provides us with an explanation (Nedarim 8a).  We 
learn: לשמור ואקיימה  נשבעתי  שנאמר  המצוה,  את  לקיים  שנשבעין   "מנין 

 from where do we learn that we may swear to—משפטי צדקך"
fulfill a mitzvah?  For it states (Tehillim 119, 106): “I swore, 
and I will fulfill, to keep Your righteous ordinances.”  
The Gemara objects: "הוא סיני  מהר  ועומד  מושבע   but he—"והלא 
(the person swearing to fulfill a mitzvah) is already sworn 
to do so from Har Sinai—seemingly making the new oath 
meaningless.  The Gemara revises the original teaching: אלא" 

 rather, this is what—הא קא משמע לן דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיה"
is meant: It is permitted for a person to motivate himself 
(to perform a mitzvah by making an oath).  
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This raises an obvious question. Since every Jew is already 
obligated and sworn to fulfill all of the mitzvos from the time 
of the revelation at Sinai, what benefit is there to swear anew 
to fulfill the mitzvah?  Furthermore, legally-speaking, an oath 
cannot take effect over a previous oath.  

The Arugos HaBosem explains the matter by referring 
to the Mishnah (Avos 4, 11): פרקליט לו  קונה  אחת  מצוה   "העושה 

 a person who performs one mitzvah acquires for—אחד"
himself one advocate.  According to the Bartenura, this 
means that by performing a mitzvah, a person generates a 
malach that argues on his behalf and proclaims his virtues.  
Furthermore, our sacred sefarim assert that this holds true 
for every utterance of kedushah; they all generate heavenly 
advocates.  We can suggest that this the rationale for uttering 
the following formula before every mitzvah: ומזומן מוכן   "הריני 

 I am hereby prepared and ready—לקיים מצות בוראי יתברך שמו"
to fulfill the mitzvah of my Creator, blessed is His name.  
For, by uttering these words of kedushah, one generates a holy 
malach who assists him to bring the mitzvah to a successful, 
untainted conclusion.  

A Vow Uttered with Kedushah Generates  
a Malach Who Helps One Fulfill the Vow

This then explains why HKB”H gave a person the power to 
prohibit upon himself something permissible through a vow 
or oath.  Suppose that a person recognizes that the yetzer 
hara is overpowering him and preventing him from fulfilling 
a mitzvas aseh or persuading him to transgress a mitzvas lo 
ta’aseh, chas v’shalom.  In this situation, he can wisely resort 
to a vow or oath.  By articulating a vow or oath with kedushah, 
he generates an angelic advocate to assist him in fulfilling the 
oath or vow that he accepted upon himself—enabling him to 
fulfill the mitzvas aseh or to avoid transgressing the mitzvas 
lo ta’aseh.  

Notwithstanding, the Arugos HaBosem adds a crucial 
admonition: אמנם זהו רק בתנאי שמוצא פיו של אותו אדם הוא בקדושה" 

 ובטהרה, כי אז המלאך שנברא מדיבורו הוא מלאך קדוש, אבל אם פגם ח"ו בה'

 מוצאות הפה על ידי לשון הרע וכדומה, הרי המלאך שנברא במאמרו הוא מעורב

 מטוב ורע, אם כן אדרבא יש לחוש שעל ידי נדרו יעכב המלאך מלהוציא הדבר

 This device only works on the condition that the  מכח אל הפועל".
vow or oath were uttered with kedushah and taharah.  For, only 

then is the malach that he generates a holy malach.  However, 
if the five sources of speech are tainted by lashon-hara or 
the like, then the malach generated by his pronouncement is 
a mixture of good and bad.  In that case, the opposite holds 
true.  He must be concerned that due to his vow, the malach 
generated will hinder the matter from coming to fruition.  

This then is the meaning of the words: "'איש כי ידור נדר לה"—
if a man takes a vow to Hashem.  As per Chazal’s elucidation, 
if he vowed to fulfill a mitzvah in order to motivate himself to 
overcome the yetzer of laziness that is preventing him from 
doing so; "או השבע שבועה לאסור איסר על נפשו"—or he swears an 
oath to prohibit a prohibition upon himself—to overcome 
the yetzer that is encouraging him to commit an aveirah.  By 
doing so, his vow or oath generates a malach that assists him 
to observe the mitzvah.  

To this end, the Torah warns him: "לא יחל דברו"—he shall 
not profane his word.  Not only does this mean that he 
should not fail to honor his vow or oath; for that is obvious.  
Additionally, it is warning him, in general, not to profane that 
which comes out of his mouth—such as lashon-hara and other 
prohibited speech.  Why?  Because "יעשה  the—"ככל היוצא מפיו 
malach that his utterance generates will act accordingly.  If his 
words are uttered with kedushah and taharah, the malach will 
be kadosh and will assist him in fulfilling his pledge.  If, chas 
v’shalom, his mouth was tainted by profane, improper speech, 
the malach generated will also be compromised; it will be a 
mixture of good and bad and will be unable to assist him.  

This then is how the Arugos HaBosem interprets the 
passuk: "המטות ראשי  אל  משה   Moshe addressed the  ."וידבר 
leaders of Yisrael, who are described as "המטות  This  ."ראשי 
indicates that it was their sacred duty "להטות"—to prevail 
upon the hearts of Yisrael to turn towards their heavenly 
Father.  Furthermore, he admonished them to learn a vital 
lesson from the passage of vows, where the Torah warns the 
person "דברו יחל   not to desecrate the kedushah of his—"לא 
speech; since "יעשה היוצא מפיו   the malach generated by—"ככל 
his speech will act accordingly.  That being the case, how much 
more so should the tribal leaders be wary lest they desecrate 
the kedushah of their speech.  For, it is their job to use their 
mouths to influence Yisrael to turn toward and draw nearer to 
their Father in Heaven.  
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Based on what has been said, he explains what is written 
in Sefer Chassidim (420): ,כתיב נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך" 

 אבל בזמן הזה אין נשבעין, שמא יעבור, אבל הראשונים אם היו ממיתין אותם

 He cites the passuk in Tehillim cited  לא היו עוברים על שבועתם".
above: “I swore, and I will fulfill, to keep Your righteous 
ordinances.”  He says, however, that in these times, we no 
longer swear, because we might not honor the oath.  In earlier 
times, if they would be put to death, they would not have 
violated their oath.  Let us explain.  Today, we are guilty of 
the prohibition of lashon-hara; consequently, a vow or oath 
would generate an impure malach containing both positive 
and negative elements.  Hence, not only would it not be able 
to assist us, it might even harm us, chas v’shalom.  This is the 
gist of his beautiful words.  

One Who Studies Torah Is Assisted by HKB”H 
Directly and Does Not Require a Malach

We have now been enlightened and can understand why 
HKB”H chose to reveal to us the unique status of Moshe 
Rabeinu’s nevuah specifically in the passage of vows.  As 
explained, only Moshe prophesied with the formula: זה הדבר" 

 implying that he prophesied words of Torah that—אשר צוה ה'"
were transmitted to him directly by HKB”H.  Within its letters, 
the infinite light is stored to teach us that anyone who studies 
Torah does not need to vow or swear an oath to generate a 
malach to assist him.  Rather, HKB”H Himself is there in the 
letters of the Torah to help him fulfill the mitzvos and rescue 
him from the yetzer hara.  

This then is the message of the passuk: “Moshe spoke to 
the heads of the tribes (״מטות״) of Bnei Yisrael,” who were 
entrusted to sway (״להטות״) the hearts of Yisrael to observe the 
mitzvos of the Torah.  He wanted them to know unequivocally 
that the best way to sway the hearts of Yisrael toward their 
Father in Heaven is: "'לאמר זה הדבר אשר צוה ה"—to prevail upon 
them to study the Torah that is the nevuah of Moshe Rabeinu, 
transmitted with the formula: "'זה הדבר אשר צוה ה".  For, HKB”H 
exists within the letters of the Torah to help Yisrael directly 
Himself to abide by the precepts of the Torah.  

However, we know that only if a person studies Torah 
l’shma does he merit overcoming the yetzer hara (as the 
Ohr HaChaim hakadosh explains in parshas Bechukosai, in 
the seventh of his 42 explanations, on the opening passuk).  
Thus, it turns out that if someone is not capable of studying 
Torah l’shma, he must resort to an alternative method of 
withstanding and defeating his yetzer.  

Therefore, the Torah provides another alternative: “If 
a man takes a vow to Hashem, or he swears an oath to 
prohibit a prohibition upon himself”—for the sake of 
generating a malach to help him fulfill the vow or oath.  
Nevertheless, there is an important condition: "לא יחל דברו"—
he shall not profane his word—he must maintain the 
kedushah of his speech by not desecrating it with lashon-
hara.  If he honors this prerequisite: "ככל היוצא מפיו יעשה"—this 
kedushah will generate a good malach; this heavenly advocate 
will help him accomplish everything that he has committed 
to, providing him with the safeguards and aids necessary to 
observe the mitzvos of Hashem.

Family Madeb for the 
Refuah Shelimah of Lea bat Virgini 

Arthur & Randi Luxenberg  לזכות  
of their wonderfull parents, children and grandson
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In Honor of Hei Av the Yahrzeit of the Arizal

Our Master the Arizal Possessed the Neshamah of 
Betzalel the Builder of the Mishkan  

He Built Man to Be a Chariot for the Presence of the Shechinah

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Massei 5779
Translation by Dr. Baruch Fox

The auspiciously approaching Shabbas kodesh is the second Shabbas of the three weeks of Bein HaMetzarim.  Next Tuesday, the 
fifth of Menachem Av, is the day that we celebrate the passing to Olam HaBa of one of our chief shepherds, the holiest of the holy, 
Rabeinu Yitzchak ben Luria, known to us all as the Arizal.  During the darkness of galus, he illuminated the world with the clear, 
brilliant light of the Torah of mysticism—Toras hanistar.  Hence, it is fitting that we establish the connection between the two.  

We will begin our essay with the testimony provided by his loyal disciple Rabbi Chaim Vital, zy”a.  In his famous introduction 
to Sha’ar HaHakdamot, he attests unequivocally to his teacher’s incredible greatness and kedushah:  

"והנה היום אביע חידות ונפלאות תמים דעים, כי בכל דור ודור הפליא חסדו אתנו אל ה' ויאר לנו, על ידי השרידים אשר ה' קורא בכל דור ודור כנזכר, וגם 

בדורינו זה אלקי הראשונים והאחרונים לא השבית גואל מישראל, ויקנא לארצו ויחמול על עמו, וישלח לנו עיר וקדיש מן שמיא נחית הרב הגדול האלקי החסיד 

מורי ורבי כמהר"ר יצחק לוריא אשכנזי זלה"ה, מלא תורה כרמון במקרא, במשנה, בתלמוד, בפלפול, במדרשים והגדות, במעשה בראשית, במעשה מרכבה.

בקי בשיחות אילנות, בשיחת עופות, בשיחת מלאכים, מכיר בחכמת הפרצוף הנזכר ברשב"י בפרשה ואתה תחזה, יודע בכל מעשי בני אדם שעשו ושעתידים 

לעשות, יודע במחשבות בני אדם טרם יוציאום מן הכח אל הפועל, יודע עתידות וכל הדברים ההווים בכל הארץ ומה שנגזר תמיד בשמים. יודע בחכמת הגלגול 

מי חדש ומי ישן, ואיפת האיש ההוא באיזה מקום תלויה באדם העליון ובאדם הראשון התחתון.

יודע בשלהבת הנר ולהבת אש דברים נפלאים, מסתכל וצופה בעיניו נשמות הצדיקים הראשונים והאחרונים ומתעסק עמהם בחכמת האמת, מכיר בריח האדם 

כל מעשיו, על דרך ההוא ינוקא ]בזוהר הקדוש[ בפר' בלק, וכל החכמות הנזכרים היו אצלו כמונחים בחיקו בכל עת שירצה, בלתי יצטרך להתבודד ולחקור עליהם, 

ועיני ראו ולא זר דברים מבהילים, לא נראו ולא נשמעו בכל הארץ מימי רשב"י ע"ה ועד הנה".

He begins by stating that Hashem generously provides Yisrael with a savior in every generation.  In his generation, they were 
blessed with the divine, sacred chassid Rabbi Yitzchak Luria Ashkenazi of blessed memory.  His rich, comprehensive mastery 
extended to all aspects of the Torah—including Torah, Mishnah, Gemara, pilpul, Midrashim, allegories and esoterica.  

He was well-versed in the language of the trees, the birds and the malachim.  He was familiar with the wisdom of reading a person’s 
countenance; he could perceive what a person had done in the past and what he was destined to do in the future.  He intuited  a person’s 
thoughts before they became a reality. He always knew what would transpire throughout the world and what was heavenly ordained.  
He was well-versed in the wisdom of reincarnation and recognized each individual’s status in the Almighty’s grand scheme.

His knowledge was extensive and incredible.  He had personal contact with tzaddikim from earlier and later generations, 
and studied mysticism with them.  All of this knowledge was readily available at his fingertips; he did not have to search for 
anything.  I witnessed these phenomenal even frightening things with my own eyes.  Such phenomena have not been seen 
or heard on earth since the days of Rashb”y.  
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The Arizal Possessed the Neshamah 
 of Betzalel ben Uri ben Chur

It gives me great pleasure to share with our esteemed 
audience a tremendous chiddush brought down by the great 
luminary Rabbi Tzvi Elimelech of Dinov, zy”a, the author of 
the Bnei Yissaschar, in his commentary Hosafos Mahartza (6).  
He brings down in the name of the Vayakheil Moshe, authored 
by the divine kabbalist Rabbi Moshe of Prague, zy”a, that our 
master, the Arizal, possessed the neshamah of Betzalel ben 
Uri ben Chur, full of divine spirit, wisdom and understanding.  
Toward the end of Vayakheil Moshe, he describes him as the light 
of the seven days of creation, who was allowed by the Supreme 
Being, in the year 5365, to open the sources and channels to 
the Torah’s secrets and esoterica.  He writes that the Arizal told 
them that in his times the concealed aspects of the Torah were 
like revealed aspects.  

At the beginning of the sefer, he provides us with a fascinating 
allusion related to Daniel’s prophetic revelation regarding the 
future geulah (Daniel 12, 12): אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות" 

 praiseworthy is he who awaits and reaches to—שלשים וחמשה"
one thousand three hundred thirty-five years.  He asserts 
that HKB”H alludes to us in the passuk the year in which the 
Arizal would reveal the Toras hanistar—the concealed Torah—
to his disciple, Rabbi Chaim Vital, ztz”l.  

Let us explain.  The word "אלף" in the passuk alludes to the 
fifth millennium, which corresponds to the fifth attribute, the 
midah of “hod.”  “Hod” represents the left thigh, which was 
controlled by the elements of “din” and the klipos; consequently, 
all of the decrees of persecution and destruction occurred in 
the fifth century, as alluded to by the passuk (ibid. 10, 8): והודי" 

  .and my “hod” transformed to destruction—נהפך עלי למשחית"
The other numbers: "שלש מאות שלשים וחמשה"—allude to the 335 
years in the sixth millennium, after the conclusion of the fifth 
millennium.  For, it was in that year that the Arizal revealed the 
secrets of the Torah to his disciple, Rabeinu Chaim Vital.  

Thus, flickers of the future geulah began to shine at that 
time in the merit of the secrets of the Torah that our master, the 
Arizal, revealed in the Zohar hakadosh.  This is consistent with 
the remark of the Raiya Mehemna—the neshamah of Moshe 
Rabeinu—to Rashb”y, extolling the virtues of studying the 
Zohar hakadosh (Nasso 124b): מעץ לטעום  ישראל  שעתידים   "ובגלל 

 החיים שהוא אותו ספר הזוהר, יצאו בו מן הגלות ברחמים, ויתקיים בהם ה' בדד

 since Yisrael are destined to taste from—ינחנו ואין עמו אל נכר"

the Eitz HaChaim (the Tree of Life), which is none other than 
the book of the Zohar, they will emerge from the galus to 
rachamim, and with regards to them, the following will be 
fulfilled (Devarim 32, 12): “Hashem alone guided him, and 
there was no foreign god with him.”

This then is what HKB”H alluded to Daniel apropos the 
future geulah, which began in the year 5335: “Praiseworthy is 
he who awaits and reaches to one thousand three hundred 
thirty-five years.”  In other words, anyone who lived in the 
year 5335 was fortunate to witness the beginning of the geulah.  
For, in that year the Arizal unveiled the secrets of the Torah; as 
we have learned, in the merit of studying them, we will merit 
the future geulah.  

HKB”H Poured Out His Wrath  
on the Wood and the Stones

I was struck by a wonderful idea regarding the association of 
the neshamah of Betzalel with the neshamah of the Arizal.  Let 
us refer to a passage from Chazal in the Midrash related to the 
churban of the Beis HaMikdash (Eichah Rabbasi 4, 15): 

"כתיב מזמור לאסף אלקים באו גוים בנחלתך, לא הוה קרא צריך למימר אלא 

בכי לאסף, נהי לאסף, קינה לאסף, ומה אומר מזמור לאסף. אלא משל למלך שעשה 

המלך  עלה  מיד  רעה,  לתרבות  בנו  ויצא  וציירה,  וכיידה  וסיידה  לבנו,  חופה  בית 

ונטל פדגוג שלו ]המחנך של הבן[  לחופה וקרע את הווילאות ושיבר את הקנים, 

איבוב של קנים והיה מזמר. אמרו לו, המלך הפך חופתו של בנו ואת יושב ומזמר. 

אמר להם מזמר אני שהפך חופתו של בנו ולא שפך חמתו על בנו. כך אמרו לאסף, 

הקב"ה החריב היכל ומקדש ואתה יושב ומזמר, אמר להם מזמר אני ששפך הקב"ה 

חמתו על העצים ועל האבנים ולא שפך חמתו על ישראל".

It is written (Tehillim 79, 1): “A psalm to Assaf: O G-d!  
The nations have entered into your inheritance.”  Why is 
this psalm referred to as a hymn or joyous song, rather 
than a lament or dirge?  It is analogous to a king who 
built a structure for his son’s wedding; he plastered it and 
decorated it.  Then, his son went astray.  Immediately, the 
king went up to the structure, tore up the curtains and 
shattered the beams.  His teacher took a flute of reeds and 
began playing.  They said to him, “The king demolished his 
son’s chuppah and you are sitting and playing music!”  He 
replied to them, “I am playing music, because he demolished 
his son’s chuppah and he did not pour out his wrath on his 
son.”  This is what they said to Assaf: “HKB”H destroyed 
the Heichal and the Mikdash, and you are sitting around 
and composing songs?” Assaf replied: “I am rejoicing that 
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HKB”H poured out His wrath upon wooden beams and 
stones rather than upon Yisrael.” 

At first glance, this Midrash is quite baffling.  After all, we 
have learned in the Gemara (Shabbas 105b): המקרע בגדיו בחמתו" 

—והמשבר כליו בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד עבודה זרה"
if one tears his garments in his anger, breaks his utensils 
in his anger, or scatters his money in his anger, you should 
view him as one who is worshipping avodah-zarah.  That 
being the case, it seems inconceivable that HKB”H, so to speak, 
had to find a pretext for taking out His wrath on the physical 
structure of the Beis HaMikdash in order to spare Yisrael.  

It appears that we can explain the matter based on the 
passuk (Shemos 25, 8): "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"—they shall 
make Me a Sanctuary, so that I may dwell among them.  
The Alshich hakadosh points out that the passuk employs the 
term "מקדש", in the singular.  As such, the passuk should have 
said: "ושכנתי בתוכו"—so that I may dwell within it—also in the 
singular—rather than "בתוכם"—in the plural.  He reconciles the 
discrepancy by explaining that the ultimate goal of the Beis 
HaMikdash was to have HKB”H initially dwell within every 
individual Jew, and then have His Shechinah extend from them 
to the Beis HaMikdash.  The resulting kedushah in the Beis 
HaMikdash would then be enormous, because it would emanate 
from and encompass all of Yisrael.  Thus, we interpret the 
passuk as follows: “They shall make me a Mikdash,” but the 
ultimate goal is “so that I may dwell among them”—within 
each and every Jew.  

However, prior to the churban, Yisrael sinned and erred, 
thinking that the ultimate goal was for HKB”H to rest His 
Shechinah in the Beis HaMikdash.  Were that truly the case, 
they could do whatever they pleased and then simply bring 
a korban to the Beis HaMikdash to pacify HKB”H.  As the navi 
avows (Yirmiyah 7, 9): ֲהָגנֹב ָרצַֹח ְוָנאֹף ְוִהָּׁשֵבַע ַלֶּׁשֶקר ְוַקֵּטר ַלָּבַעל ְוָהֹלְך ַאֲחֵרי" 

 ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר ֹלא ְיַדְעֶּתם, ּוָבאֶתם ַוֲעַמְדֶּתם ְלָפַני ַּבַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְׁשִמי ָעָליו

 ,Can one steal, murder  ַוֲאַמְרֶּתם ִנַּצְלנּו, ְלַמַען ֲעׂשֹות ֵאת ָּכל ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאֶּלה".
and commit adultery and swear falsely and burn incense to 
the Baal and go after the gods of others that you never knew, 
and then come and stand before Me in this Temple, upon 
which My name is proclaimed, and say, “We are saved!”—in 
order to continue committing all these abominations?  

Now, this enlightens us as to why HKB”H vented His wrath 
upon the wooden beams and stones of the holy structure.  
He did not do so, chas v’shalom, like a human being seeking 
someplace to alleviate and release his anger.  In fact, the 

opposite is true!  HKB”H wished to teach us that He does not 
wish to rest His Shechinah in a mere structure of wood and 
stones, devoid of the kedushah and essence of Yisrael.  He 
wants to dwell within the hearts of Yisrael.  To emphasize this 
point, He destroyed the vacuous Beis HaMikdash and spared 
the sinful people of Yisrael.  

This explains very nicely a teaching in the Gemara (Berachos 
8a): מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה" 

 ,since the day the Beis HaMikdash was destroyed—בלבד"
HKB”H only has four cubits of halachah in His world.  Yes, 
the Beis HaMikdash was destroyed and, as a consequence, the 
Shechinah abandoned the premises.  Nevertheless, anyone 
who studies Torah merits the presence of the Shechinah.  The 
Gemara expresses this fact as follows (ibid. 6a): אחד  "שאפילו 

עמו" שכינה  בתורה  ועוסק   even one who sits and studies—שיושב 
Torah alone, the Shechinah is present with him.  This then 
is the message conveyed by the statement: “Since the day 
the Beis HaMikdash was destroyed,” and the Shechinah has 
been absent from that site; “HKB”H only has four cubits of 
halachah in His world,” where He rests His Shechinah.  

The World Was Created for HKB”H  
to Rest His Shechinah in the Hearts of Men

Let us elaborate on this idea.  We know from our blessed 
sages that HKB”H commanded us to build the Mishkan as an 
atonement for the “cheit ha’eigel.”  The source for this teaching 
is the Midrash Tanchuma (Terumah 8): 

להם  שנתכפר  האומות  כל  שידעו  כדי  בתוכם,  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו 

מעשה העגל, ולכך נקרא משכן העדות שהוא עדות לכל באי עולם שהקב"ה שכן 

במקדשכם, אמר הקב"ה יבוא זהב שבמשכן ויכפר על זהב שנעשה בו העגל שכתוב 

בו )שמות לב ג( ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב וגו', ולכן מתכפרין בזהב )שמות 

לך  ארוכה  אעלה  כי  הקב"ה  אמר  זהב,  מאתם  תקחו  אשר  התרומה  וזאת  ג(  כה 

וממכותיך ארפאך'".

“They shall make Me a Mikdash, so that I may dwell 
among them.”  So that all of the nations will know that they 
were forgiven for the incident of the eigel.  Therefore, it is 
referred to as “the Mishkan of testimony”; for, it is testimony 
to all mankind that HKB”H dwells in your Mikdash.  HKB”H 
said: Let the gold in the Mishkan come and atone for the 
gold with which the eigel was made . . . Therefore, they 
receive atonement through gold . . . HKB”H said (Yirmiyah 
30, 17): “For I will make a cure for you, and I will heal you 
from your wounds.”  
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With this in mind, we can comprehend a fantastic insight 
brought down in Irin Kadishin Tanyana (Terumah) in the name 
of the great Rabbi Yisrael of Rozhin, zy”a, regarding the passuk 
(Shemos 25, 8): 

בתוכם,  אלא  נאמר  לא  בתוכו  חז"ל  ואמרו  בתוכם.  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו 

צוה הקב"ה שיהיה הלב  ושאל מדוע  בני אדם.  מלמד שהקב"ה שוכן בתוך לבות 

משכן לו. אך נראה באיזה זמן היה המשכן, כי המשכן היה אחר חטא העגל, כי בעת 

יכול להיות התגלות  והיה  זוהמתן,  וקיבלו התורה פסקה  שיצאו ישראל ממצרים 

אלקית בכל מקום, ולא היו צריכים למקום מיוחד. אבל אחר כך שגרמו בחטא העגל 

מה שגרמו ונתמעטו הלבבות, ולא היה יכול להיות התגלות אלקית בכל מקום בכל 

העולם, לזאת צוה הקב"ה לעשות משכן מיוחד להשראת שכינתו יתברך, שעל כל 

פנים שם יהיה התגלות אלקות".

“They shall make Me a Mikdash, so that I may dwell 
among them.”  Chazal point out that it does not say “within 
it,” but rather “within them.”  This teaches us that HKB”H 
dwells within the hearts of men.  The great Rabbi of Rozhin 
asked: Why did HKB”H command that the heart be a 
sanctuary for Him?  This has to do with when the Mishkan 
was built; because the Mishkan was built after the “cheit 
ha’eigel.”  For, when Yisrael left Mitzrayim and received the 
Torah (Shabbas 146a), “their contamination ceased”; and 
divine revelation could have occurred anywhere; they did 
not require a special (designated) location.  However, after 
they caused with the “cheit ha’eigel” what they caused, and 
their hearts were diminished, and divine revelation could 
not occur just anywhere in the world, this prompted HKB”H 
to command the building of a designated sanctuary for the 
dwelling of the blessed Shechinah.  At least there divine 
revelation would occur.  

A similar explanation is found in the commentary of the 
Seforno.  In parshas Bechukosai, HKB”H promises Yisrael that if 
they follow His precepts and fulfill His mitzvos (Vayikra 26, 11): 
 I will place My Mishkan among you.  My—"ונתתי משכני בתוככם״
Shechinah will dwell among you, wherever you will be—
just as He intended prior to the eigel, when He said (Shemos 
20, 21): “Wherever I permit My Name to be mentioned, 
I will come to you.”  In this manner, he goes on to interpret 
HKB”H’s promise (Vayikra ibid. 12): "בתוככם  I will—"והתהלכתי 
walk among you.  

Walking implies walking here and there (everywhere), 
since the abundant influence of His glory will not descend to 
only one place, as it did in the Mishkan and in the Mikdash, 
as it says: “They shall make Me a Mikdash, so that I may dwell 
among them”—in other words, I will only dwell among them 

in this manner and in this location . . . Rather, I will walk 
among them and My glory will be evident wherever you will 
be.  For, in truth, wherever the tzaddikim of the generation 
will be, that will be My holy, supreme Mishkan.    

The Structure of the Mishkan Mirrors the Physical 
Structure of a Man

We will now see that this notion coincides magnificently 
with the comments of the great Rabbi of Ropshitz, zy”a, in Zera 
Kodesh (Beha’aloscha).  He explains that HKB”H commanded 
that the Beis HaMikdash be constructed to parallel the structure 
of the human body—to teach us that it is His divine will to rest 
His Shechinah among us.  An explicit source for this notion is 
found in the Zohar hakadosh (Shelach 161a).  Just as the human 
heart is located in the middle of the body and supplies blood 
to sustain the entire body; so, too, the Kodesh HaKodashim 
functions like the heart, supplying the entire world with life and 
abundant sustenance.  

We will now introduce the amazing remarks of the Yismach 
Moshe (Sazria), zy”a, which also appear in his sefer Tefilah 
L’Moshe on sefer Tehillim.  He applies this notion to the words 
of David HaMelech (Tehillim 84, 3): 'נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה" 

 my soul yearns, indeed it pines, for the—לבי ובשרי ירננו אל אל חי"
courtyards of Hashem; my heart and my flesh pray fervently 
to the living G-d.  For, the focus of serving Hashem is to engage in 
Torah-study and the performance of mitzvos wholeheartedly, as 
it is written (Devarim 6, 5): "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך"—you shall 
love Hashem, your G-d, with all of your heart.  

It was for this purpose that David HaMelech longed to go to 
the Beis HaMikdash.  As the heart and center of the universe, 
anyone who entered its premises was aroused to serve Hashem 
wholeheartedly.  This is the meaning of the passuk: “My soul 
yearns, indeed it pines, for the courtyards of Hashem”—
namely, the Beis HaMikdash, the heart of creation; “my heart 
and my flesh pray fervently to the living G-d”—for, there, 
I will succeed in serving Hashem, not only with my physical 
body, but also with my heart, which will be in harmony with 
the Beis HaMikdash.  

It is appropriate to add the words of the Nefesh HaChaim 
(1, 4) at this point.  He substantiates the assertion of the 
Zohar hakadosh that a man’s heart corresponds to the Kodesh 
HaKodashim from a teaching in the Mishnah (Berachos 28b): 
 "היה רוכב על החמור ירד ויתפלל, ואם אינו יכול לירד יחזיר את פניו, ואם אינו יכול

 if he was riding—להחזיר את פניו יכוין את לבו כנגד בית קדשי הקדשים"
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on a donkey, he should get down and pray; if he cannot get 
down, he should turn his head to face that direction; and 
if he cannot turn his face in that direction, he should focus 
his heart toward the location of the Kodesh HaKodashim.  
Thus, we see that a person’s heart corresponds to the Kodesh 
HaKodashim and should be aligned with it.  

We have learned that the purpose of creation was for HKB”H 
to rest His Shechinah within the hearts of Yisrael.  However, due 
to the “cheit ha’eigel,” Yisrael caused such extensive damage 
that they themselves could no longer fulfill the role of the Beis 
HaMikdash.  Therefore, HKB”H commanded that they build 
him a Mishkan mirroring the structure of the human body, in 
which His Shechinah would dwell.  When a person entered the 
Mishkan, all of his 248 limbs and 365 sinews were sanctified, 
enabling the Shechinah to remain with him even after leaving 
the premises.  

As explained above, HKB”H vented His wrath on the 
physical structure of the Beis HaMikdash, so that we would 
not mistakenly believe that He requires a building of wood 
and stones within which to rest His Shechinah; His true desire 
is to dwell within every individual Jew.  Yet, since the Beis 
HaMikdash was destroyed, it is now incumbent upon us to 
transform ourselves by means of Torah-study into a suitable 
vessel worthy of receiving the Shechinah.  Thus, the following 
statement will be fulfilled: “Since the day the Beis HaMikdash 
was destroyed, HKB”H only has four cubits of halachah in 
His world.”  

The Shechinah Rests upon a Holy Man 
 Just as It Rested in the Beis HaMikdash

We will now introduce the inspirational words of the 
Messilas Yesharim (Chapter 26), where he describes the nature 
of this lofty status: 

But for the holy man, who constantly clings to his G-d, 
whose soul treads freely among true thoughts in love of his 
Creator and fear of Him, behold, it is considered as if he is 
walking before G-d in the Land of the Living, while he is still 
here in Olam HaZeh.  Such a man is himself considered a 
Mishkan, a Mikdash and a mizbeiach. As our blessed sages 
said (B.R. 62, 6) regarding the passuk (Bereishis 35, 13): “Then 
G-d ascended from upon him”—the Avos are the divine 
chariot. Likewise, they said (Rashi 17,22): “The tzaddikim 
are the divine chariot.” For the Shechinah dwells within 
them just as it dwelled in the Mikdash.

Thus, the food they eat is like a korban, offered upon the 
fire of the mizbeiach; for, it was certainly considered a great 
elevation for those things to be offered on the mizbeiach, 
since they were offered before the Shechinah . . . So, too, the 
food and drink that the holy man eats elevates that food or 
drink as if it had actually been offered on the mizbeiach.

This is similar to what our sages, of blessed memory, 
said (Kesubos 105b): “Anyone who brings a gift to a Torah-
scholar, it is as if he offered bikkurim.”  Similarly, they said 
(Yoma 71a): “Let him fill the throats of Torah-scholars with 
wine instead of libations” . . . For, Torah-scholars, who are 
holy in their ways and in all of their deeds, they are truly 
like the Mikdash and the mizbeiach, because the Shechinah 
rests upon them just like it actually rested in the Mikdash.  
Thus, what is offered to them resembles that which was 
offered upon the mizbeiach.  

The Arizal Revealed How a Man 
 Can Become a Mishkan

We can now begin to comprehend to some small degree 
the amazing connection between the neshamah of Betzalel 
ben Uri and the neshamah of our master, the Arizal.  Betzalel 
merited erecting the Mishkan in the configuration of the human 
body.  Thereby, in the aftermath of the “cheit ha’eigel,” Yisrael 
would be able to sanctify themselves by entering the Mikdash.  
Centuries later, the Arizal, the neshamah of Betzalel, appeared, 
after the churban of the Beis HaMikdash, and revealed “Toras 
hanistar” to the world.  Thus, he revealed how a person can 
sanctify himself—all 248 limbs and 365 sinews—to become 
a chariot for the Shechinah.  This is explained at length in the 
sefer Sha’arei Kedushah, authored by Rabeinu Chaim Vital, 
based on what was transmitted to him by the Arizal.  

In fact, a tefilah is printed in Sha’arei Tziyon after Tikun 
ChatZos based on the words of the Arizal: רבונו של עולם הריני מכוון" 

 Master of the Universe, I hereby—לעשות כל גופי מרכבה לשכינה"
intend to make my entire body a chariot for the Shechinah.  
Then he goes on to specify how each part of the body serves as 
a divine chariot: 

"הגולגולת שלי מרכבה לכתר... המוח שלי מרכבה לחכמה... הלב שלי מרכבה 

הגוף  לגבורה...  מרכבה  שלי  שמאל  זרוע  לחסד...  מרכבה  של  ימין  זרוע  לבינה... 

שלי מרכבה לתפארת... השוק ימין שלי מרכבה לנצח... השוק שמאל שלי מרכבה 

להוד... הברית שלי מרכבה ליסוד... עטרה של הברית שלי מרכבה למלכות".
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My skull is a chariot for “keser” . . . my brain is a chariot 
for “chochmah” . . . my heart is a chariot for “binah” . . . my 
right arm is a chariot for “chesed” . . . my left arm is a chariot 
for “gevurah” . . . my body is a chariot for “Tiferes” . . . my right 
thigh is a chariot for “netzach” . . . my left thigh is a chariot 
for “hod” . . . my circumcision is a chariot for “yesod” . . . the 
corona of my circumcision is a chariot for “malchus.”  

Let us explain based on principles gleaned from the 
Rishonim.  Albeit, HKB”H is beyond comprehension and beyond 
categorization.  Nevertheless, through His greatness, we find His 
humility.  He took on ten human attributes in order to run and 
oversee the world.  The source for this concept is found in the 
Tikunei Zohar, in the passage “Pesach Eliyahu” (Introduction 
17a).  There is teaches us that HKB”H supervises and manages 
the world through the following ten attributes: ,בינה  כתר, חכמה, 

  .חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות

The Tikunei Zohar explains that these ten attributes, so to 
speak, are configured in the form of a human being.  How so?  
“Keser” resembles a crown on the king’s head; “chochmah” 
represents the wisdom and intellect in the brain; “binah” 
represents the intuitive heart.  In a similar vein, the remaining 
seven midot correspond to the bodily limbs.  “Chesed” is the 
right arm; “gevurah” is the left arm; “Tiferes” is the central 
body; “netzach” and “hod” represent the two lower extremities; 
“yesod” is the limb of procreation that provides influence; 
“malchus” is HKB”H’s control of the entire world.  

Now, when a Jew performs an act of kindness down below, he 
becomes the chariot for HKB”H’s midah of “chesed”—the divine 
right arm.  If he utilizes the midah of “gevurah” to overcome 
his yetzer hara, he becomes the chariot for HKB”H’s midah of 
“gevurah”—the left arm.  If he glorifies and brings honor to the 
mitzvos of the Torah, he becomes the chariot for HKB”H’s midah 
of “Tiferes.”  If he vanquishes the yetzer hara, he becomes the 
chariot for HKB”H’s midah of “netzach.”  If he expresses gratitude 
and concedes to HKB”H, he becomes the chariot for the midah of 
“hod.”  If he relates to HKB”H through kedushah, then he becomes 
the chariot for the midah of “yesod.”  If he recognizes and accepts 
HKB”H as his King, with respect to everything he does, he 
becomes the chariot for the midah of “malchus.”  

This then is the connection between the neshamah of our 
illustrious master, the Arizal, and the neshamah of Betzalel ben 
Uri ben Chur.  What they  both have in common is that HKB”H 
filled them with a spirit of “chochmah,” “binah” and “da’as” that 
guided them and enabled them to build a sanctuary for the 
dwelling of the Shechinah.  Betzalel ben Uri ben Chur built the 
actual Mishkan, fulfilling the directive: "״ועשו לי מקדש; whereas, 
the Arizal, our masterful teacher, taught us how to make our 
Jewish bodies vessels suitable for the dwelling of the Shechinah, 
fulfilling the desired purpose of creation: "ושכנתי בתוכם".  May his 
merit protect us and all of Yisrael!  Amen.

Family Madeb for the 
Refuah Shelimah of Lea bat Virgini 

Arthur & Randi Luxenberg  לזכות  
of their wonderfull parents, children and grandson
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

n this Parsha, we find Menashe’s name mentioned before Ephraim. In 
addition, Reuven is described as B’chor Yisroel, the firstborn of the 
Shevotim. This is despite Ephraim being given the Brocho from Yaakov 
to precede Menashe and the B’chora being given to several other 

Shevotim (Yehuda received the kingship and Levi the Kehuna).  Why is it that 
they are both listed in their original positions?
 
What I just described is a very common situation. A younger child excels 
beyond the abilities of the older ones. As a result, a parent may give them 
increased responsibilities. A recent employee may be more gifted than those 
with seniority.  Despite the obvious need to give the more talented ones 
their deserved opportunities, they must still give the respect due to the 
older children and to senior employees.

It is very easy to look at the need to give respect based on success. It 
is more difficult to remember to also give it to those who categorically 
(even if not individually) deserve to be given respect. Moshe Rabbeinu and 
Eliyohu Hanovi respected Paroh and Ach'ov because of their titles. In the 
same vein, parents and grandparents deserve respect even if their behaviors 
don’t warrant it.
 
It may be most difficult for those who deserve respect because of their 
personal behaviors to watch, and even support, the same respect given to 
others in front of them. Despite the difficulty, it is an inherent right of theirs 
and is one of the messages of this Parsha.

I

To subscribe to the Weekly Email, please email info@areivim.com 
and enter "Subscribe" into the subject line.

hutzpah with children is an ongoing challenge for parents. It seems 
that once a child has been “bitten” by the Chutzpah bug, whatever 
parents say has little, if any, effect on their children’s behavior. In a 
certain context, the opposite of Chutzpah is respect, and I want 

to discuss both of these topics in relation to children. First, an introductory 
statement.
 
When being Mechanech, I advise parents not to focus on the behavior, which 
may have several root causes, but to look for the cause of the misbehavior. This 
is just as applicable when discussing Chutzpah. Therefore, it is meaningless to 
focus on the behavior which is what parents “see”. They have to focus on the 
children’s perception of others and, as importantly, 
of themselves.
 
For example, a child that tells a parent to “shut up” is 
acting with Chutzpah. To tell him not to say shut up 
is asking him/her to hold back from doing something 
without any explanation of why it may be wrong. The 
child’s perception is that saying shut up is a fair and 
effective response. It may be how he sees his friends 
react and may even be how he sees his parents react. Telling him not to do 
what he has learned to be a legitimate response has little, if any, long term 
gain.
 
In many cases, what is deemed as Chutzpah is a behavior which may be 
several steps from the usual root, a lack of respect for others. The Chutzpah 
may be the result of an angry child or one who feels that s/he is the victim 
of ongoing injustice. Whether or not those feelings are deserving, the focus 
should be on the anger and/or the feelings of injustice. Done correctly, the 
Chutzpah may diminish. If it does not, it can still be more easily dealt with 
then after the other issues are out of the way. 

 I have found that when a child makes exaggerated comments, such as, “You 
are being an idiot. Why can’t I borrow the car just because I got into an 
accident yesterday?", Chuztpah is the least of the challenge. Their perspective 
of fair and of reality is skewed. In such a scenario, responding to the Chutzpah 
would divert from the work required to help the child grow into a healthy 
adult.  In addition, responding to the compartmentalized issue of Chutzpah 
will create, or increase, ill will, and will make the boy or girl less receptive to 
any subsequent steps taken by others to help them grow.
 
When responding, parents must certainly avoid using the same 
tone, volume, and aggressive words that the child used.  Many 

parents, understandably, respond in anger which, 
wrongly, legitimatizes the child’s perception that 
anger and bullying work. The only challenge they 
see is that the parent is bigger, older, and holds the 
purse strings. In other words, parents reinforce 
the legitimacy of bullying. The problem, the 
children conclude, is that their parents are 
out-bullying them.  At the same time, parents 
can’t come across as weak. The right balance in 

tone and choice of words is difficult and may require asking advice from a 
professional.
 
Parents and Mechanchim have to focus on the attitude which will change the 
behavior. As with many attitude changes, the earlier this is worked on, the 
better. I will begin with a working definition for respect and, in doing so, we 
can also better understand Chutzpah.
 
Instead of focusing on curtailing dignity, it is best to focus on cultivating 
within them self-respect. With self-respect, they won’t find a need to act with 
Chutzpah, and doing so will make them feel “dirty”.  Self-respect is defined 

C
A Definition of Respect & How it Helps the Chinuch Process
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"The problem, the children 
conclude, is that their parents 

are out-bullying them."

Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.
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as pride and confidence in oneself; a feeling that one is behaving with honor 
and dignity.
 
People can feel good about themselves for various reasons. The importance 
of those reasons will decide whether the self-respect is real or superficial. 
Many people, children included, feel good because they excel in sports or 
have a great sense of humor. People with “real” dignity realize that feeling 
good because they excel in trivial matters doesn’t really merit self-respect.
 
People can only legitimately feel good about themselves if they carry 
themselves with dignity. Carrying oneself with dignity is difficult to describe. 
It certainly includes the little things, such as saying please, thank you, and I'm 
sorry. Everyone notices dignity in others. They have a presence when they 
walk into the room. It can be sensed whether a person respects others or 
not, regardless of how he or she actually interacts with them. Dignity is a 
state of mind which is then projected onto others, and, only less so, 
is a set of behaviors.
 
The challenge of acting with dignity or even recognizing what it requires is 
that it is an intangible trait. Two people can act identically, yet one carries him/
herself with dignity and the other person does not.
 
Therefore, it is difficult to convey to our children that trait of dignity. They 
either appreciate it or they don't. For instance, some people can't understand 
the difference between a $4 bottle of wine or a $100 bottle. (I am one of 
those people and explaining it to me would not help.) The same is true when 
trying to convey genuine Yiddishkeit (serving Hashem with dignity) which, 
unlike inauthentic Yiddishkeit, will rub off on their children.
 

Despite how obvious these examples are to some, to those people that 
don’t intuitively understand the connection, explaining does little good. It 
requires an incident, an opportunity for an epiphany, or an elusive moment 
of objective clarity. 
 
Instead, I would mention to my children about a person they respect, how he 
carries himself with dignity, offering an example or two. I do so because they 
have already realized he is worthy of respect but they can’t pinpoint why. By 
discussing that person, I help them turn an abstract feeling into a tangible 
one, making it easier to emulate that person.
 
Because dignity, and therefore Chutzpah, are often hard to pinpoint, 
denouncing Chutzpah does not teach respect. The only real way to teach 
respect is to demonstrate it. Therefore, making a big deal out of Chutzpah is 
likely to be counter-productive.
 
In all areas of Chinuch, children absorb what they see, not what 
they are told to see. Despite that, there will be times people will have 
to point out Chutzpah or other negative behavior. When they do so, they 
must be aware that their criticism has only limited value, by which I mean 
that parents should not believe that their conversation will be life-altering. 
Believing that their conversation is capable of being life-altering diminishes 
the chance of success of the real goal, to plant a seed in the child so that 
along with the things he sees without being told to look at, will slowly, but 
internally, mold him into to someone who appreciates the lifestyle of those 
that live with dignity. 
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ashi writes as follows: “These are the journeys of Bnei Yisroel ... Why 
are these (42) journeys written here? To inform us of the chessed 
(kindness) of the Omnipresent, for although He issued a decree to 
move them about and make them wander in the desert .... you will 

find that throughout the thirty-eight years they made only twenty journeys.” 
My good friend, Rabbi Dovid Gurwitz Shlit’a, showed me something amazing. 
Each one of the forty-two journeys that Bnei Yisroel made are preceded 
and succeeded with the words "ויסעו ... ויחנו" - “They journeyed ... and they 
camped.” The gematria of "ויסעו" is 152, and "ויחנו" is 80. The difference is 
72 - the value of the word "חסד" - kindness!
     This week, on the 29th of Tammuz, erev Rosh Chodesh Av, is the yahrtzeit 
of the great commentator Rabbeinu Shlomo ben Yitzchok ZT”L, known the 
world-over by the acronym, Rashi (רבינו שלמה יצחקי). The story of Rashi’s rise 
to fame is recounted by Rabbi Nissan Mindel in his biography of Rashi. Rashi 
was born in the town of Troyes in France (some say in Worms). His father, R’ 
Yitzchok, was a great scholar, but very poor. He made a meager living from 
the sale of wine. Shlomo was still a youngster when he left home and went 
to study under the tutelage of great Torah scholars. When he returned home 
some eight years later, he was already renowned as a great scholar himself, 
and was soon elected the Chief Rabbi of Troyes. 
     Rabbeinu Shlomo began to write his famous commentary on Tanach 
and the Talmud at an early age. At that time, the Torah was very difficult to 
understand properly, and the Talmud was even more difficult. Rashi decided 
to write a commentary in simple, clear language that would make it easy for 
everyone to learn and understand the Torah. But Rashi was very humble, 
and even after he had become famous far and wide, he hesitated to publicly 
release his commentary. He wanted to make sure that it would be favorably 
received and he didn’t want his name to be associated with it. He decided 
to write his explanations of difficult passages on slips of parchment and set 
out on a two-year journey, visiting various yeshivos and institutions of Torah 
study. He traveled around “incognito” never disclosing his identity.

     Rashi would come to a yeshivah and listen to the lecture of the Rosh 
Yeshivah. There came a difficult passage in the Talmud, which the Rav struggled 
to explain to his students - often unsuccessfully. Later, when the room was 
empty, Rashi took the slip with his commentary, in which that passage of the 
Talmud was explained simply and clearly, and placed it inside the Gemara of 
the head of the academy. On the following morning, when the Rav opened his 
Gemara, he found a mysterious slip of parchment in which the passage of the 
Talmud was so brilliantly explained that he was amazed. He told his students 
about it, and they all decided it must have been sent from Heaven. Rashi 
listened to their praises of his commentary and was very happy to know how 
useful it was to the students, but he did not say that he wrote it.
     He continued visiting various academies of the Torah in various lands 
and cities, and everywhere he went, he planted his slips of commentary 
secretly. The way these slips were received made Rabbeinu Shlomo realize 
more and more how necessary they were, and he continued to write his 
commentaries on the entire Chumash, Navi, and all the Masechtos of the 
vast Yam HaTalmud (Sea of the Talmud). These mysterious slips of parchment 
were happily received, copied and widely circulated throughout all the Torah 
academies of the day, even though nobody knew who the author was.
     Finally, though, his anonymity was shattered. On one occasion, Rashi was 
discovered planting a slip of commentary in the usual manner, and the secret 
became known. Immediately, he was acclaimed by all as the great author of 
the wonderful commentary. The name “Rashi” became known throughout 
the world. In every yeshivah, in every Torah school, Rashi’s commentary was 
used by young and old, and he opened the eyes of all the Torah scholars. 
Until this very day, Rashi's commentary on the Talmud continues to be a 
key basis for contemporary scholarship and interpretation. Without it, the 
Talmud would have remained a closed book. With it, any student who has 
been introduced to its study by a rebbi can continue learning on his own, 
deciphering its language and meaning with the aid of the great Rashi זכותו 
.יגן עלינו

R
Story from "Torah Tavlin" By Rabbi Dovid Hoffman
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Dovid Gurwitz 
 

Parshas Mattos 

Lessons from Swimming that Bind Us 

There are many lessons to be learned from watching swimmers compete. In particular, when 
two or more swimmers approach the wall and curl up into a coil, under the water, in order to 
push off the wall and coast before beginning the strokes for the return lap, one invariably is 
able to perform this task with so much more power and grace that he often gains a significant 
lead on the others.  

Some swimmers, in a relay race, are similarly able to take a lead just from a stronger dive. 
Navigating turns is a key to advancement, both spiritual and physical. 

Let’s look at the spiritual turn we are entering now.  

First, this week begins the third of the four cycles of the reading of the six sections of Pirkei 
Avos.  

Second, the self-reflective work we have to do at the conclusion of the first week of the Three 
Weeks grows, since we are in the increased, reversed mourning period heading towards the 
Nine Days, which begin on Rosh Chodesh Av and conclude on Tisha B’Av.  

Third, this week’s parsha, Mattos, discusses oaths, impurities, boundaries, cities of refuge, and 
war. 

The very first sentence of Pirkei Avos states, “Moshe kibel Torah MiSinai.” This means, “Moshe 
received.” The word kibel is the root of the word kabbolah, which, while commonly known as 
mysticism, actually refers to a tradition received according to a chain of transmission of the 
giving of the Torah from Sinai.  

The first sentence in Pirkei Avos echoes the first sentence in the Torah. How? The Torah’s first 
sentence has twenty-eight letters and the first sentence of Pirkei Avos has twenty-eight words. 

However, why does it say from Sinai and not from Hashem? Moshe received from…a mountain?  

The Maharal tells us that we cannot include Hashem within a list of human beings as the chain 
of transmission is described in Pirkei Avos. However, the next sentence in Pirkei Avos uses a 
different transmission word than kibel. “Umesarah l’Yehoshua - And Moshe “mesarah” the 
Torah to Yehoshua.” 

The word mesarah, says the Maharal, means that everything was transferred, so to speak, on 
that handoff. The same word is used for transmission to the elders, and to the prophets, and to 
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the Anshei Knesses Hagedolah. That set of transmissions covered many hundreds of years. 
After that, the transmission described in Pirkei Avos was, once again, called kibel, received, 
since Chazal tell us that transfer was not total.  

The word mesarah obviously means to transfer completely. The root of the word mesarah is 
asor, to bind. This word appears in the very first topic discussed in this week’s parsha and 
relates directly to the idea of mesarah discussed in Pirkei Avos: “If a man vows a vow to 
Hashem, or swears an oath to bind (le’esor) to his will, he may not make his word void” – 
yichal, from the word chalal, meaning vacuum - “and he must do according to all that comes 
out of his mouth.”  

The root word bind, le’esor, connects to the expression mesirus nefesh, which translates as self 
sacrifice and literally means binding the soul and the will. An issur is something forbidden. It is 
bound, imprisoned and chained from use.  

While all this seems quite negative, there is a related concept to asor that is positive. 

Rav Shamshon Raphael Hirsch zl’’l explains that there are a series of similar sounding words - 
eizer (help), otzer (collect), asher (progress), osher (wealth), and atzer (restrain). What do 
they all have in common? The idea of limitation. Limiting relates to concentrating completely, 
just like the use of the word mesarah.  

In English, an “assurance” is really an attempt to completely limit an undesired result. 

This gets us back to the swimming pool. Among the many other restrictions decreed by Chazal 
during these days, there is an issur to swim during the Nine Days. Yet, one of the things that 
we are told in Maseches Kiddushin to teach our children, in addition to a trade, Torah and 
arranging for a shidduch, is how to swim. 

Why is swimming so important that it is the first of the three parts of a triathlon, followed by 
running and then bicycling? Besides the benefits of aerobic, body tone, muscle, heart and lung, 
and lack of connective tissue stress, as well as the benefits to one’s ability to save one’s life 
and another ‘s life from a sinking boat, as well as relaxation, there is something much deeper. 

The reason is that one cannot swim half-focused. There must be significant mental 
concentration and a positive mental attitude. 

There must be awareness of restraint, of limits. In essence, while we swim, we are in a state of 
restraining ourselves from swallowing water, from sinking, from lack of focus, from improper 
pool position, etc.  

Now we can see what the parsha and Pirkei Avos and the pool have in common. We must 
consider the power of complete limitation, whether as a format to transfer tradition, or as a 
guide to our words, or as a guide to our exercise in the pool. 

Bein Hametzarim is the name for the Three Weeks. It comes from a sentence in Megillas 
Eichah that we read on Tisha B’Av, literally means “between the limitations.” As we limit our 
activities, let us try to see the strength that is inherent in limitation, as well.  

Discipline requires effort, concentration, practice, and a mindset to maintain the newly 
acquired habits, all aspects of mesarah. This time of intense tribal identification - mattos - is a 
lesson on both a group level and an individual one as well.  

Recognizing these aspects and acting on them concurrently requires intense awareness of and 
planning for the turns in the various lanes of life that we live in.                                  
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Dovid Gurwitz 
 

Parshas Massei 

Vayisu, Vayachanu: Chessed in our Travels 

  

The 29th of Tammuz, the day before Rosh Chodesh Av, is the yahrtzeit of Rashi.  

His unbelievable output and depth and clarity of writing, besides being brilliant, also provide 
the most beautiful poetry. Neither I nor any other person with even a modicum of awareness 
of what he did can adequately and properly express appreciation for the incredible chessed 
that Hashem exhibits in allowing someone like Rashi to open to us all the beauty of His Torah. 

I would therefore like to begin by discussing the very first Rashi on this very last parsha in the 
fourth sefer of the Torah, as we prepare to read the fifth and final sefer of the Torah, Devorim. 
Why? It discusses how Hashem’s chessed permeates everywhere we go and everything we 
think. 

This requires looking at the first two sentences in Parshas Masei: “These are the journeys of 
the Bnei Yisroel, who went forth from the land of Mitzrayim according to their hosts, under the 
hand of Moshe and Aharon. Moshe wrote their goings out according to their journeys by the 
commandment of Hashem, and these were their journeys according to their going forth.” 

The Torah proceeds to point out forty-two journeys in total. As we said earlier, the first Rashi 
tells us that these journeys were restated in order to allow us to see Hashem’s chessed. How 
so?  

Even though we were decreed forty years of wandering - due to the reaction to the words of 
the meraglim, which were related on Tisha B’Av, coming next week - we really had great 
periods of tranquility in the desert. In fact, we were in one place for 19 years, and since we 
traveled twenty journeys during the first and the last years, we traveled an average of once 
every two years.  

As Rav Shamshon Raphael Hirsch says, there were only twenty moves and “the gentle love of 
Hashem by no means made the verdict that he pronounced to be a continuous restless 
wandering about, and the average period for each resting place was nearly two years.”  

This was in the desert - no food and shelter except what Hashem provided. The monn fed us, 
and the sukkos covered us along with the special Ananei Hakavod, protecting us from snakes 
and scorpions, etc. Water came from Miriam’s well, which followed us throughout the desert, 
and our clothing grew with us and never wore out. 
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Since the Torah is timeless, and it tells us these things in order for us to see, in our own lives, 
what Hashem is trying to teach us, we can look at the traveling in the desert as an allegory for 
all our travels nowadays. 

The hints are everywhere. Chazal tell us that the first letters of the first four words of this 
week’s parsha, “Aileh masei Bnei Yisroel,” stand for the words Edom, Modai, Bavel and Yavan, 
the four exiles we faced after leaving Mitzrayim. This parsha, which predated these four exiles, 
tells us that the mistakes made during these travels would lead to these post-Mitzrayim exiles. 
Since the upcoming reading of the final sefer of the Chamishah Chumshei Torah is essentially 
the last speech (Devorim means words, as well as things) of Moshe Rabbeinu over the last 37 
days of his life, Parshas Masei is really the end of the active portion of the Torah. 

We have this 42-step allusion every morning, when we say Shema. It is interesting, says the 
Sheim MiShmuel, that the sentence of Shema has six words, and the first paragraph of Shema 
has exactly forty-two words. 

There is even more that is directly connected to Parsha Masei. Chazal tell us that these forty-
eight words correspond exactly to the forty-two cities of refuge where the Leviim, who did not 
receive any physical allotment of land, could live, plus six special cities, mentioned in this 
week’s parsha, where they administered as well. The Leviim were not enslaved in Mitzrayim, 
since they were the spiritual guides. So the forty-two travels and the forty-two words of 
Shema connect to our most spiritual shevet. 

What happened to me several years ago this week related exactly to Rashi and his yahrtzeit 
and the chessed that he writes about at the beginning of Parshas Masei that is an allegory for 
all 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. 

We can access it by spiritually emulating the Leviim in their world of heightened spirituality, 
and by saying Shema with a greater and greater attachment to our Creator Who, according to 
the Ramchal, only created this world because of His chessed. A beautiful side product of such a 
heightened awareness is the recognition of our teacher Rashi, whose existence is another 
example of Hashem’s great chessed. 

“Boruch kevod Hashem mimkomo.” The first letters of this phrase, which is from Sefer 
Yechezkel, are Bais (2), Cof (20), Yud (10), and Mem (40). Together, they add up to 72, the 
value of chessed! 

That is Hashem’s place, and He sent Rashi to teach us that, and countless other Devorim, 
things, as we travel in the world, redeeming sparks. 
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Parashas Matos

השעיויפמאצויהלככורבדלחיאל...'דלרדנרודייכשיא
If a man takes a vow to Hashem… he shall not desecrate his word; 

according to whatever comes from his mouth shall he do. (30:3)
There is a Midrash Pliyah (wondrous Midrash, in which a 

statement superficially defies explanation) that says the following 
concerning the above pasuk, “This is what is meant by the pasuk in 
Sefer Tehillim (49:13), V’Adam bikar bal yalin nimshal kabeheimos 
nidmu, ‘But as for man: In glory he shall not repose, he, is likened to 
the silenced animals.’” Our pasuk addresses the sanctity of the word 
of a Jew. He may not violate his word. How is this idea connected to 
the aforementioned pasuk in Tehillim? (It is this question that 
renders the Midrash a Midrash Pliyah.) 

In his Luach Erez, Horav Yitzchak Kunstadt offers an 
insightful exposition on this Midrash. He first explains why the Torah 
demands extreme stringency with regard to keeping one’s word. If 
one were to perform an activity on any given day and decide on the 
next day to shatter what he had built the day before – he has done 
no harm. One is permitted to change his mind. When it comes to 
one’s word, however, the Torah takes umbrage with change. If a Jew 
gives his word, he may not retract it. If, by virtue of his oral 
statement, he committed himself to something, he must adhere to 
his word. Why is one’s word stronger and has greater stringency 
than his action? 

Rav Kunstadt quotes the Rambam in his Moreh Nevuchim
(3:8) who explains Chazal’s statement, Hirhurei aveirah kashim 
me’aveirah, “Sinful thoughts are worse/more stringent than sinful 
actions,” in a novel manner. When a person sins, performs a sinful 
activity, he has done wrong, but at least he has not 
transgressed/crossed the line of separation between man and beast. 
Animals have the ability to act; their bodies are equipped with the 
“tools” to do things, commit actions that are evil in nature. An 
animal can kick and break, devour and destroy, soil, demolish, etc. 
Thus, man’s sin is within the realm of activity in which he is “animal-
like.” If a human being sins with his mind, however, although it is not 
a concrete action, it is a transgression that is purely “human,” since 
it is in this area (the brain, cognitive process) that man is 
distinguished from animal. 

Some sins are animal-like in nature, and other sins are
purely human. Sins of the mind are sins of a higher realm. They, thus 
demand greater stringency. More is expected of a human being. The 
badge of honour distinguishes man from the animal species in his 
seichel, common sense, cognition, his ability to think. Imagine if a 
monarch were to honour his most eminent general with a unique 
gift, and this general, in a moment of extreme inexcusable 
foolishness, took the gift and abused it. Obviously, the king would be 
hurt and angry. Likewise, when man sins with his mind, it is an 
egregious sin in the eyes of Hashem. 

Speech is also an attribute exclusive to mankind. The 
power of oral expression is part of the cognitive attributes endemic 
only to the human specie. Speech is an expression of the mind. 
Speech is exclusive to man, as we see in the Torah, Vayehi ha’adam 
l’nefesh chayah; “And the man became a living soul.” Targum 

Onkeles writes about this pasuk, L’ruach memallah; a speaking spirit. 
Speech is uniquely reserved for human beings. Thus, one who 
profanes his power of speech, who does not keep his word, 
transgresses in an area that is reserved for man; thereby descending 
to the level of an animal. 

We now understand the Midrash Pliyah: “If a man takes a 
vow to Hashem… he shall not desecrate his word.” Why is profaning 
one’s word considered so egregious? This is due to the idea, V’adam 
bikar bal yalin, “But as for man: in glory he shall not repose – he is 
likened to the silenced animals.” If a man debases the unique 
honour bequeathed specifically to him, i.e., he breaks his word or 
profanes his power of speech, he is to be compared with an animal. 
He has taken his spiritual G-dly gift and degraded it to animal status. 

The Sifrei Mussar and Chassidus teach that one who 
sanctifies his speech by ensuring that whatever exits his mouth is 
not only appropriate and not morally or ethically questionable – but 
he also sees to it that the level of integrity in his speech is of the 
highest order; a person whose word is his commitment, whose 
promise is inviolate – has special powers. One who fulfils lo yacheil 
devaro, does not desecrate his word, merits k’chol ha’yotzei mipiv
yaaseh; “According to whatever comes from his mouth shall He do.” 
Hashem will stand behind this individual’s blessings. The Almighty 
will affirm His powers to help others.

We have no shortage of stories of tzaddikim, righteous 
Jews, who guarded their tongue and, as a result, were blessed with 
extraordinary powers to bless others. I recently came across a story 
about Horav Aharon Karliner, zl, that inspired me. Reb Yonah Leib 
was a devout chassid, follower, of Rav Aharon Karliner, also known 
as Rav Aharon HaGadol, a disciple of the Mezeritcher Maggid, who 
was himself a premier disciple of the saintly Baal Shem Tov, founder 
of Chassidus. Reb Yonah Leib passed away, leaving behind his young 
widow and their five-year-old son. Within that year, the widow 
became a victim of her grief and anguish (her time on this world was 
up, but her death was attributed to grief and anguish), leaving her 
six-year-old son bereft of both parents. 

Life for a six-year-old boy in early nineteenth century 
Belarus was difficult in the best of situations, but a young orphan 
with no family and no money was a recipe for disaster. The boy had 
a difficult and unstable childhood, compelled to drift from house to 
house without finding any permanent work. He ended up living on 
the streets, and, by the age of sixteen, found employment working 
for a non-Jewish businessman delivering packages to and from Kiev. 
After working for his boss for a few months, exposed to his gentile 
culture and lifestyle, the teenager became acquainted with his 
boss’s daughter. They began to spend more time with one another, 
until the prospect of marriage became a serious discussion. Her 
father was willing to go along with marriage as long as the boy 
converted to Christianity. The boy no longer had much of a 
connection to Judaism, so he readily agreed to convert.

When news of the impending conversion of Reb Yonah 
Leib’s son reached the Karliner chassidim, they ran to inform the 
Rebbe that one of their own was primed to convert and marry out of 
the faith. The Rebbe instructed his gabbai, aide, to go fetch the boy 
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and inform him that the Rebbe wanted to speak with him. The boy 
was no fool; he knew exactly why the Rebbe wanted to speak with 
him. He did not want the Rebbe to thwart his plans. He replied that 
he was not coming. It took some serious convincing and an 
assurance that the Rebbe only wanted to speak with him briefly, 
before the boy agreed to visit with the Rebbe. 

The next morning, the Rebbe informed his chassidim that 
he was not davening with them. He would daven after he spoke to 
the boy. Once the boy showed up, the Rebbe apologised that he had 
not yet davened. Could the boy wait until he finished his morning 
prayers? The boy agreed. He sat down to wait while the Rebbe took 
out a siddur and began to daven in his presence, enunciating every 
word clearly. The Rebbe davened with his usual fervour, while the 
boy just listened, hanging on to every word. L’Olam yehei adam 
yerei Shomayim ba’seiser, “A person should always have fear of 
Heaven.” The Rebbe continued reciting every word with great 
emotion until he concluded the davening with Aleinu l’Shabeiach. 

When the Rebbe was finished, he sat down and looked the 
boy straight in the eye and asked, Vos zagst du? “What do you say?” 
The boy looked back at the Rebbe and, with deep emotion, replied, 
Ich zag az ich bleib da, “I say that I will remain here.”

The Rebbe’s davening, his passionate prayer to Hashem, 
melted the boy’s obstinacy and turned him around. His holy mouth 
uttering the holy words of davening effected a transformation in the 
soul of this boy. The boy remained with the Rebbe, eventually 
marrying a frum, observant, girl and raising a beautiful family that 
was a source of nachas, spiritual satisfaction, for Klal Yisrael – all 
because of the effect of the Karliner’s davening. 

שאבאבירשארבדלכ...השמתא'דהוצרשאהרותהתקחתאז
םימבוריבעתשאבאביאלרשאלכו...רהטושאבוריבעת

This is the decree of the Torah, which Hashem commanded Moshe… 
Everything that comes into the fire – you shall pass through the fire 
and it will be purified… and everything that would not come in the 

fire, you shall pass through the water. (31:21,23)
The laws concerning vessels/utensils that have been 

rendered unkosher due to their absorbing non-kosher substance and 
the manner in which they may be koshered/rendered kosher, are -
for the most part - predicated upon the principle of ke’bolo kach 
polto, “In the manner that the non-kosher taste was 
imbued/absorbed in the vessel, so, commensurately, shall the taste 
be purged from the vessel.” Kashering is a process which exposes 
the “affected” vessel to a process similar to the one that rendered it 
unkosher. Whether by fire or hot water, the heat of the purging must 
be greater in intensity than the heat that infused the non-kosher 
taste into the vessel. 

[As an aside, we derive from here that the process of 
cleansing as in “ourselves” of those defective traits and habits that 
we have picked up/developed over time through exposure to 
elements and people whose spiritual influence is negative will not 
just go away. One must undergo an extensive process in order to 
purge the negativity and impropriety from within himself. Veritably, 
he might change externally, but a full internal cleansing which 
eradicates the source and tendency that allowed the harmful 
spiritual influence to imbue his character and behaviour is critical if 
he is to hope that he does not descend once again to the abyss of 
ethical/moral impropriety.]

Having said this, we wonder why the Torah introduces the 
laws of hagolas keillim, kashering utensils, with the word chok, 
decree. A chok is a mitzvah or law which defies human rationale, 
such as Parah Adumah, the Red Heifer, or shaatnez, the prohibition 
against mixing wool and linen in a garment. (While there is certainly 
a reason for these mitzvos, it has not been transmitted to us. Thus,

their rationale is beyond our purview.) Kashering utensils appears to 
be an “open and shut,” easy to understand, halachah that should 
not be attributed chok status. 

In the preface to his Likutei Halachos, the Chafetz Chaim, zl, 
explains that the term chok in this instance does not apply solely to 
kashering utensils, but rather, to the laws and attributes of the Torah 
in general. The Torah is likened both to fire and to water, which are 
opposites, but whose qualities can assist and transform under varied 
situations. Water is considered a life-giving-sustaining source. Thus, 
water has the power to elevate a person from tumah, ritual 
contamination, to taharah, ritual purity. Torah has that quality. 
When one applies himself to the study of Torah, he becomes 
suffused in its purifying words, thus becoming a new person, free of 
contamination. 

A person might conjecture that Torah, like water, has the 
ability to remove the external spiritual contamination that plagues a 
person. What about one whose sins are beyond skin-deep; sins 
which are so egregious that they penetrate into the recesses of his 
heart, into the thought process of his mind; an internal sin which 
“water” cannot reach and cleanse? Concerning this argument, 
Chazal counter that Torah also maintains the properties of fire. The 
yetzer hora, evil-inclination, that burns through a man can be purged 
with Torah study that suffuses the essence of a person and burns 
within him. As Torah enters into his soul, it purges him of the yetzer 
hora’s impure residue and purifies his soul. The flame of Torah is 
hotter and more intense than that produced by the evil inclination. 

This is the chok of Torah: two opposites – water and fire –
yet able to work both individually and together to purge and cleanse 
the person who has fallen into the abyss of sin. While it might take a 
good deal of introspection to determine which of the Torah’s 
attributes – water or fire: i.e., would immersion in the Torah 
environment eradicate the external influence and ensuing taint that 
has damaged him externally; or would the fiery passion of intensive 
Torah study purge the most-deeply ingrained character flaws? The 
question is how he became “unkosher”? The antidote will be 
commensurate with the cause and the manner in which he became 
ill. 

The Kotzker Rebbe, zl, wonders why the mitzvah of 
kashering utensils was not introduced after the war with Og and 
Sichon, whose vessels were also not permitted to be used. Why did 
this mitzvah’s presentation occur after the war with Midyan? The 
Kotzker explains that in the wars with Og and Sichon, the Jews 
battled with the enemy. They otherwise had no relationship with 
them. During the Midyanite war, the Jewish psyche was impugned, 
Jewish standards were undermined and tainted. The Midyanites 
challenged our moral compass and religious principles. The entire 
Jewish home was morally and spiritually devastated by this 
miscreant nation. In response to their unmitigated chutzpah, their 
unprecedented and unprovoked assault on Judaism, the Torah 
teaches us that in order to continue as Jews – fully committed to 
Hashem, His Torah and its teachings – it was crucial that we would 
have to undergo the process of kashering. After such an encounter, 
we could no longer continue business as usual. 

Parashas Masei

'דהכהרשאתאםירבקמםירצמו...ןושארהשדחבססמערמועסיו
רוכבלכםהב

They journeyed from Raamses in the first month… and the Egyptians 
were burying those among them whom Hashem had struck, every 

firstborn. (33:3,4)
Why does the Torah mention the deaths of the Egyptian 

firstborn? We derive from here that the Torah not only relates the 
journeys and the encampments of the Jewish people, but also the 
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significant occurrences that took place along their journey. We see 
this from the following pesukim, which allude to the passing through 
the Red Sea, Krias Yam Suf, followed by their encampment in Eilim, 
where at first (in Marah) they had no water (bitter). Then they 
uncovered twelve wells and seventy date palms. The Torah 
continues with their journey, but seems to exclude what one would 
suggest, without reservation, is the most seminal experience of their 
journey: Maamad Har Sinai, the Revelation at Har Sinai, during 
which we received the Torah. Certainly, this is as important to the 
(Jewish) reader as Makas Bechoros, plague of the firstborn, Krias 
Yam Suf, and the wells and date palms of Eilim. Why does the Torah 
not mention the Giving of the Torah? 

Horav Shlomo Levinstein, Shlita, explains that the Torah 
teaches us that we cannot compare the Giving of the Torah to the 
other experiences, even such as Krias Yam Suf. These other 
occurrences: the Splitting of the Red Sea; the twelve wells; the 
smiting of the firstborn – took place in the wilderness (or Egypt) and 
remained there. They were one-time occurrences, which, although 
miraculous, remained in the place in which they occurred and did 
not accompany the Jewish Nation on its sojourn. They certainly do 
not play a constant role in Jewish life until this very day. As they say 
“what happens in the wilderness – stays in the wilderness.” 

Mattan Torah, the Giving of the Torah, was a very different 
experience. The Torah was given to us in the Midbar, Wilderness, 
but it did not remain there for posterity. It came with us. The Torah 
is to be found until this very day in Eretz Yisrael, in Africa, in 
America, in Britain – anywhere, and all over the world. Wherever 
Jews live, they study Torah. When the Torah detailed the 
encampments and occurrences of our journey, it mentioned only 
those that remained in the wilderness. We took the Torah along with 
us, to accompany us throughout our journey through history, 
through life. After all, it is our destiny, without which we are unable 
to survive. 

המשסנרשאוטלקמריעלאהדעהותאובישהו
The Assembly shall return him to his city of refuge. Where he had 

fled. (35:25)
One who is exiled to an Ir Miklat, city of refuge, must 

remain there until the death of the Kohen Gadol. He is allowed 
movement throughout the city, but may not leave – on pain of death 
– of the goeil ha’dam, redeemer of the blood, close relative of the 
deceased who was the exile’s unintentional victim. In other words, 
the Torah demands that the unintentional murderer remain in the 
city of refuge for his own protection. The Mishnah in Makkos 2:7 
states: “He does not leave: not to testify for a mitzvah; not for 
monetary testimony; not for testimony in a capitol punishment case. 
He is remanded to the Ir Miklat, even if the nation needs him, such 
as Yoav ben Tzruyah (the general). This is where he lives – this is
where he dies – this is where he is to be buried.” The Tiferes Yisrael
wonders why he must remain in the city of refuge, even under 
circumstances, such as when a Jewish life is in danger. We have a 
rule that only the three cardinal sins of murder, adultery and idol 
worship take precedence over Jewish life. One may even be 
mechallel, desecrate Shabbos, to save a life. To save a Jewish life is to 
save the entire world. If the Jewish People are in danger, one may 
violate any (but the above three sins) mitzvah of the Torah. Why is 
the injunction to remain in the city of refuge so intractable? 

At first, the Tiferes Yisrael suggests that the unintentional 
murderer would be permitted to leave, but, if the go’eil ha’dam
were to meet up with him, he would forfeit his life. The go’eil would 
be permitted to kill him. One is not obligated to put his life in danger. 
This explanation is difficult to accept, because if the only hindrance 
to leave was the go’eil ha’dam, all that would be needed would be 

to lock the redeemer in a house during the time that the 
unintentional murderer is free. 

Ahavas Eisan explains that if the murderer were to leave, it 
would hinder his kapparah, atonement, thus compelling him to live 
out his days as an unatoned murderer. This, too, is difficult to accept, 
since stepping out for a few hours would not abrogate his 
atonement. 

Perhaps if we were to look carefully at the Mishnah’s
words, we might find an explanation. The Mishnah says, Eino yotzei 
mi’sham l’olam, “He may not leave from there forever.” This means 
that the murderer who leaves on his own (even to save Klal Yisrael) 
takes his life into his own hands. He may not leave on his own. If bais 
din, the Jewish court, however, renders a dispensation for him – he 
may leave. The court must determine whether a Jewish life is truly in 
danger, and whether this exiled murderer has the clear ability of 
making a difference. If they see hope in his leaving – they allow him 
to leave – and eventually return. During this time, no go’eil ha’dam 
may lay a finger on him. He is protected by the law. If, however, he 
were to leave out of the goodness of his heart, of his own volition –
then he is taking his life into his own hands. 

Va’ani Tefillah

םויהלכוניוקךתעושיליכ
Ki l’yeshuascha kivinu kol hayom. 

For we hope for Your salvation all day long. 

Yearning for the advent of Moshiach Tziddkeinu should be 
part and parcel of Jewish belief. Sadly, our hope for his eventual 
coming is more hope than constant yearning. The following well-
known story underscores this point. Horav Dov Ber, zl, m’Radoshitz
spent the night at a roadside inn. In the morning, he inquired of the 
innkeeper concerning (what he felt was) the innkeeper’s wondrous, 
enchanting clock. The innkeeper looked at the Rebbe incredulously. 
He was not aware of any unique qualities attributed to the clock. 
“Each time the clock chimed, I felt a surge of elation, until I could no 
longer remain in bed and sleep. I jumped out of bed and davened
with incredible joy,” the Rebbe said. The Rebbe asked the innkeeper 
about the clock’s history, where and from whom he had purchased 
it. 

The innkeeper explained that the clock had belonged to a 
traveller who did not have the money to pay for his lodging, so he 
left the clock instead. The traveller, in fact, came from an illustrious 
family; he was the grandson of the holy Rebbe of Lublin. 
Understanding that the clock must have originally belonged to the 
Rebbe himself, the Radoshitzer said, “Usually a clock is a very 
depressing instrument, because it is constantly reminding one that 
the precious moments of life are passing by forever. Not so the clock 
of the Rebbe of Lublin. His thoughts and aspirations were entirely 
focused on the imminent arrival of Moshiach. Each time his clock 
chimed, it indicated that we are that much closer to the joyous, 
long-awaited redemption. Therefore, this clock’s chiming continues 
to inspire genuine elation.” 

We now have an idea of the meaning of yearning for 
Moshiach. 
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PPaarraasshhaass  MMaattttooss  
II  CCaann’’tt  RReemmeemmbbeerr  

TTry to imagine the scene. Rav Leib 

Chasman depicts the drama of the mo-
ment in his sefer, “Ohr Yohel”. The Jew-
ish people had just emerged victorious 
from a war with the Midianites. In their 
hands were the spoils of war – gold, sil-
ver, copper, iron, tin, and lead vessels. 
They wanted to use these items in their 
homes. “How do we kasher these vessels 
to use them for kosher food? Please tell 
us, Moshe Rabbeinu, the teacher of 
the Jewish nation. You stood 
before Hashem on Har Sinai 
for forty days and forty nights 
and learned the entire Torah. 
Please tell us how to kasher 
these vessels.” Moshe Rab-
beinu was silent. He 
could not remember the 
halachos of kashering 
vessels. His silence spoke 
louder than words. What caused him to 
forget? Being upset. The army had not 
carried out their orders when fighting the 
war. When Moshe Rabbeinu heard this, 
he became upset. What are the conse-
quences of such a mistake? A person’s 
wisdom is taken away from him. If 
Moshe Rabbeinu lost his wisdom from a 
lack of calmness, what about us? He be-
came upset only three times, and he it 
was only over the honor of Hashem, not 
his own honor. He learned Torah directly 
from Hashem, and reviewed it four times 
in holiness and purity. Still, he forgot. 
What about us? 
  
Kinderlach . . . 
Do you want to do well in your tests in 
school and cheder? Do you want to grow 
up to be big talmidei chachomim? Then 
you have to remember what you learn. To 
do that you have to review it many times 
until you know it well. You have to ask 
Hashem for siyata dishmaya (heavenly 
assistance). In addition, you have to guard 
against anger. When you become upset, 
you cannot think clearly. And you cannot 
remember what you learned. You work so 
hard to learn and remember what you 
learn. What a shame to forget it. 
  

AAbboovvee  SSuussppiicciioonn  
TThe tribes of Reuven, Gad, and half of 

Menashe preferred to settle on the east-
ern side of the Jordan River, rather then 
in the land of Israel. Moshe Rabbeinu 
granted their request, on the condition 

that they fight the battles of conquest of 
the land of Israel, along with the rest of 
the Jewish people. When the conquest 
was complete, they could return to their 
homes. “Then you shall be vindicated 
from Hashem and from Israel” (Bamidbar 
32:22). They would now be above any 
suspicion. 

TThe Gemora relates several examples 

that stress the importance of placing your-
self above suspicion. The 
members of the family of 
Gormu were experts in 
making the lechem 

hapanim (bread for the 
Beis HaMikdash). They 
never ate any bread made 
from the same type of 
dough. Some one might 
suspect them of taking 
from the dough of the 
lechem hapanim. The 

members of the family of 
Avtinus were experts in making the ketores 
(incense) for the Beis HaMikdash. None of 
their daughters or daughters-in-law wore 
perfume at their weddings. Some one 
might suspect them of taking from the 
incense of the ketores (Yoma 38a). The 
gabbai tsedaka (one who distributed char-
ity to poor people) could not make 
change for himself from the charity 
money. If there were extra food supplies 
after the distribution to poor people, he 
could not purchase them himself; rather he 
had to sell them to others (Pesachim 13a) 
He must not be suspected of taking what 
was designated for the poor. That is how 
far we have to go to keep ourselves above 
suspicion. 
 
Kinderlach . . . 
You are playing with a group of boys who 
begin to bang on someone’s car. Or they 
begin to write graffiti on the fence. Or 
they are playing roughly with someone’s 
bicycle and it is only a matter of time until 
it breaks. Although you are not doing the 
wrong thing yourself, you are with the 
group. When the word gets out, the 
whole group will be suspected. Try to stop 
them. If that does not work, you must 
play elsewhere. Remember that you must 
place yourself above suspicion. 
 

GGrraattiittuuddee  
““TTake vengeance for the children of 

Israel against the Midianim. Afterward 
you will be gathered unto your people.” 
(Bamidbar 31:2). Rav Leib Chasman, in 

his sefer “Ohr Yohel” illuminates this epi-
sode with a fascinating insight. The Yalkut 
Shemoni relates that Moshe’s death 
would follow this war with Midian. If he 
wished to push off the war 20 or 30 
years, then he would prolong his life. 
However, Moshe acted immediately. “I 
have no permission to delay this mitz-
vah.” Even the Bnei Yisrael did not want 
to go to war for fear of losing their be-
loved leader. Yet, Moshe urged them on. 

WWho is not amazed by Moshe Rabbe-

inu’s pure heart? What a love of Hashem 
and His mitzvos! Yet, the next scene is 
puzzling. Moshe did not go to Midian 
himself; rather he sent Elazar and Pinchas 
to lead the fighting. Hashem commanded 
him to do this mitzvah personally, and 
was anxious to fulfill it. Why then, did he 
not go himself? Rav Chasman answers 
that he had hacoras hatov (gratitude) 
towards the Midianites. He grew up in 
Midian (after fleeing from Pharaoh at the 
age of twelve), and he did not want to 
harm the people of the land. Is this really 
enough of a reason to push aside a per-
sonal command from the Almighty? After 
all, the Midianites were evil enough to 
cause the death of 24,000 Jewish souls. 
What favors did they do for him? 

SSays the Medrash, “Do not throw a stone 

into a well that you have drunk from.” 
Yes, Hashem commanded Moshe to take 
vengeance from the Midianites. However, 
Hashem also commanded him to “walk in 
His ways”. Emulate Him. Yes, take re-
venge. However, do not go yourself, be-
cause you owe them a debt of gratitude. 
 
Kinderlach . . . 
To whom should you be grateful? To 
Imma for giving birth to you, caring for 
you, feeding, clothing, and tending to all 
of your needs from when you were a 
baby until this very day. To Abba, for sup-
porting the family, learning Torah, and 
guiding your education. To your teachers 
for teaching you, and to your study part-
ners for learning with you. To the shop-
keeper who brings the food for you to 
buy. To the bus driver who takes you 
where you want to go. To the city work-
ers who keep the streets clean, and pro-
vide your home with electricity, water, 
and everything else that you need. But 
most importantly, to Hashem, Who keeps 
your heart beating, your eyes seeing, and 
everything else working. And Who sends 
all of these other people as His agents, to 
help you in all these different ways? He is 
only One. Thank you One and all! 
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PPaarraasshhaass  MMaasseeii  
EErreettzz  YYiissrraaeell  

““YYou will inherit the Land and you will 

settle in it, because I have given the Land 
to you to inherit” (Bamidbar 33:53). Rav 
Shmuel Hominer, in his sefer Eved 
HaMelech, cites this verse as the source for 
the mitzvah to live in Eretz Yisrael – the 
Land of Israel. There is a famous dispute 
between the Rambam and the Ramban 
whether this mitzvah remains a D’oraysa 
(Torah) mitzvah in our days, or whether it 
has the status of D’rabannan (Rabbinic 
mitzvah). All agree, however, that the 
mitzvah remains in force even today. 

HHow precious is this Land to Hashem! 

The Medrash Rabba relates that The Al-
mighty said to Moshe Rabbeinu that Eretz 
Yisrael is dearer to Him than any other 
place. It is a land flowing with milk and 
honey, eretz tzvi (a cherished land). Simi-
larly, Klal Yisrael is dearer to Him than 
any other nation. Therefore, He will 
bring Klal Yisrael in to Eretz Yisrael, as it is 
written, “This is the land that you will 
inherit” (Bamidbar 34:2). 

HHow great was the love of our ances-

tors for this Land! The Rambam (Mela-
chim 5:10) recounts that our great sages 
would kiss the stones of Eretz Yisrael and 
roll in its soil. The Medrash Rabba 
(parashas Voeschanan) – explains that 
Yosef’s bones were buried in Eretz Yisrael, 
while Moshe Rabbeinu did not merit this. 
Why? Yosef thanked Hashem for Eretz 
Yisrael. When he was asked his identity 
after being sold as a slave he said, “I was 
kidnapped from the land of the He-
brews” (Bereshis 40:15). He identified 
himself with Eretz Yisrael, therefore he 
was buried there, as the verse states, 
“Moshe took the bones of Yosef with 
him” (Shemos 13:19). 
Moshe Rabbeinu, on 
the other hand, did 
not express the same 
identification with 
The Holy Land. When 
the daughters of Yisro 
told their father about 
Moshe Rabbeinu, they said, “A 
Mitzri saved us from the 
shepherds” (Shemos 2:19). 
Moshe heard and was silent. He 
did not object to being called a 
Mitzri. Therefore, he did not merit 
burial in Eretz Yisrael. 

HHow great is the holiness of this land! 

The Shelah relates that the kedusha (holi-
ness) of Eretz Yisrael is comparable to 
Gan Eden. Yerushalayim is referred to as 
Shaar HaShomayim (the Gate of Heaven) 
because all of our tefillos (prayers) first 
travel to Yerushalayim, and from there 
they proceed up to Heaven. For this rea-
son also, tefillos are heard better and ac-

cepted more in Eretz Yisrael. The Sefer 
Charedim adds that one who settles in 
Eretz Yisrael must have much more Yiras 
Shamayim (Fear of Heaven) than outside 
of the Holy Land. Why? Because he is 
dwelling in the King’s Palace. 
 
Kinderlach . . . 
Let us sum it all up with the words of Rav 
Yonason Eibushitz in his sefer, Yaaros 
Devash. A Jew reaches his ultimate perfec-
tion in Eretz Yisrael. There he can totally 
attach himself to Hashem, because there 
are no impure forces to separate him. A 
person’s heart should always have a desire 
and yearning for Eretz Yisrael. Even if he 
fulfills all of his other desires, what does he 
have? The main thing is missing. As it is 
written, “If I forget you O Yerushalayim, 
let my right hand forget its skill. Let my 
tongue stick to my palate, if I fail to recall 
you, if I do not elevate Yerushalayim 
above my greatest joy” (Tehillim 137:5-6). 
What good is simcha if the place of ulti-
mate true fortune is missing? Kinderlach, 
may we all merit fulfilling this mitzvah. 
 

SSeennssiittiivviittyy  
EExile. A terrible punishment. One who 

kills a fellow Jew accidentally must flee to 
an Ir Miklat (Refuge City). He is isolated 
from family, friends, and familiar surround-
ings. In the days before telephones and 
mass transportation, this was a traumatic 
uprooting of one’s whole life. He does not 

belong to the society in the Ir 
Miklat. He did not grow up 
there. His farm (which was his 
livelihood) was not there. 

HHow do the residents of 

the Ir Miklat look upon him? Is 
he a stranger in a strange land, 
forever condemned to being a 
foreigner among the natives? 
Hardly. He is not alone. Other 
Jews had no portion in the Land 
of Israel. The Leviim had no 
farms. Their only source of 
livelihood was the gifts of maaser 
that they received from their fellow 
Jews. They lived in Arei Leviah (Le-
vite cities). The Keli Yakar 

(Bamidbar 35:6) explains that 
these Arei Leviah were also 
Arei Miklat (refuge cities). The 

exiles could feel comfortable 
there because they were among other 

“strangers” who had no land.  

OOf course, the Leviim would not embar-

rass the exiles by reminding them of their 
fate. As the Gemora states, “Do not tell 
your friend about faults that both of you 
share” (Bava Metziah 59b). If you tell 
him that he is a stranger, he will say that 
you are also a stranger because you own 
no land. Therefore, we see that the exiles 

were saved the embarrassment of being 
reminded that they were strangers. 
 
Kinderlach . . . 
“Imma, Chaya was sent to the principal 
because she talked loudly in class.” Upon 
hearing this, Chaya begins to cry. The 
mother takes Dovie aside to speak to him 
privately. “Dovie, I am glad that you told 
me about Chaya. However, in the future, 
please tell me in private. You have embar-
rassed her in front of the family.” Kinder-
lach, do you see how the Torah worries 
about the feelings of the exile? Even 
someone who killed a Jew accidentally 
should not suffer embarrassment. How 
much more so our friends, classmates, 
neighbors, and family members. 
 

SSeellffiisshh  FFllaatttteerryy  
““HHere comes the head of the depart-

ment,” Mr. Cohen thinks to himself. “I can 
strike up a conversation with him. Then he 
can see how capable I am. That will in-
crease my chances for a promotion.” 
“How are you Mr. Jones? How are things 
going in the marketing department?” 
“Not so well, Mr. Cohen. We have a lot 
of ‘dead weight’ around here. Mr. 
Schwartz, in public relations, comes late 
every day, takes long breaks, and goes 
home early.” 
“Oh no,” thought Mr. Cohen. “He is 
speaking loshon hora. What shall I do? 
Perhaps I should just walk away. Maybe I 
will put my fingers in my ears. Better yet, 
I should tell him to stop. How can I do 
any of those things? Mr. Jones is the head 
of the marketing department. Doing any 
of these things will insult him. Then I will 
never get a promotion.” 

And so, Mr. Cohen just stands quietly and nods 
his head as Mr. Jones speaks loshon hora. 

     

““AAnd you shall not flatter” (Bamidbar 

35:33). The Ramban and the Sifrei ex-
plain that this verse is warning against 
flattering an evil person for your own 
selfish interests. By flattering his wicked 
deeds, you encourage him to do more 
evil. The Chofetz Chaim adds that there is 
a huge retribution for this sin. Because it 
defiles the Holy Land, it will ultimately 
result in exile. 
 
Kinderlach . . . 
It is good to tell others good things about 
themselves. We all need recognition and 
appreciation. However, the praise must be 
sincere and from the heart. More impor-
tantly, it must be said for the good of the 
listener. This shows true caring and brings 
people closer together. Insincere, self-
serving flattery is just opposite. Kinderlach, 
make sure that your compliments come 
from the heart, and not just the lips. 
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Before You Even Ask 
איש כי ידור נדר לד' או “ 30:3
השבע שבעה לאסר אסר על 
נפשו לא יחל דברו, ככל היוצא 
 ”מפיו יעשה

“If a man takes a vow to Hashem or swears 
an oath to establish a prohibition upon 
himself, he shall not desecrate his word, 
according to whatever comes out of his 
mouth he shall do.”  Why does the Posuk 
use what seems to be a superfluous Loshon 
of – “He shall not desecrate his word” and, 
“Whatever comes out of his mouth he shall 
do?”  If he does not desecrate his word, has 
he not fulfilled what comes out of his 
mouth?   
 There are times that words come 
out of one’s mouth in error, for they are bad 
for him.  In his heart, he is thinking about 
something that is good for himself, yet his 
mouth requests the opposite – that which is 
bad for him.  One is walking through the 
desert for a very long time, and he is very 
tired.  He gets up, and is Mispalel and 
requests of Hakodosh Boruch Hu, “ שישלח לו
 that Hakodosh Boruch Hu – ”חמור לרכוב עליו
should send him a donkey to ride on.  He 
was not careful with his words, and he 
actually said, “שישלח לו חמור שירכיבהו עליו.”  
About five minutes after his Tefilah, a 
minister comes riding by on his donkey, 
with a baby donkey in tow.  The minister 
says to him that the baby donkey is very 
tired, and he should carry the donkey on his 
back.  The man says to Hashem, I asked 
that I should have a donkey to ride on, and 
not that a donkey should ride on me.  
However, in truth, what he actually asked 
with his words is that the donkey should 
ride him.   

What one requests is what he may 
get.  However, there is a caveat to this rule.  
If one is always careful with his words, does 
not profane his words, and keeps his words, 
then Hakodosh Boruch Hu goes by what is 
in his heart.  Even if he asks for something 
with his mouth which is not good for him, 
Hakodosh Boruch Hu will grant him based 
upon the good thoughts he has in his heart.  
 One should not profane his – ”לא יחל דברו“
words, rather he should take his words very 
seriously and make sure to keep to his 
words, and to fulfill everything which comes 
from his mouth.  If one does so, then he will 
be Zoche, “ ל אשר יצא מפיוככ ” – that all the 
words which come out of his mouth, even if 
he messes up the words and asks for 
something which is not good for him, “יעשה” 
– Hakodosh Boruch Hu will fix those words, 
and go based upon the good thoughts in his 
heart. ( "חברכת הרי ) 
 The place of one’s intellect is in the 
brains and the heart – one of them is above 
the mouth and one below the mouth.  One 

would think that all places of the intellect 
should be above the mouth.  However, it is 
not so to teach us something valuable.  One 
begins with a thought in his mind, and then 
it comes out of his mouth.  He then 
contemplates in his heart what he said, and 
what he needs to do to ensure that it is 
fulfilled.  “לא יחל” – One should not begin 
with, “דברו” – words from his mouth, rather 
he should begin with words in his brains.  If 
he does so, “ככל היוצא מפיו יעשה” – he will do 
everything that comes out of his mouth, for 
his heart will ensure he fulfills it. ( בניהו על
 (התורה

Tehillim 51:17 “ ד' שפתי תפתח, ופי
 Hashem, open up my lips so“ – ”יגיד תהילתך
that my mouth may declare Your praise.”  
This Posuk is said before we Daven 
Shemoneh Esrei.  What is the meaning of 
this Posuk?  Aren’t everyone’s lips open 
when they are speaking?  Weren’t Dovid 
Hamelech’s lips open when he made that 
request?  If so, then what is it that we are 
requesting of Hakodosh Boruch Hu?  There 
are requests which one must use his lips for 
them, and after he does, Hakodosh Boruch 
Hu grants him his request, and then there 
are those who do not need to use their lips 
to ask at all, rather one’s needs and desires 
are taken care of even before he requests it.   

Yeshaya 65:24 “טרם יקראו ואני אענה” 
– “Before they call out, I will answer” – 
meaning that Hakodosh Boruch Hu fulfills 
their requests before they request it.  The 
one who needs to request that which he 
needs, after he requests it, he waits with 
anticipation as to when his request will be 
fulfilled, while the one who received that 
which he needed before he opened his lips, 
he does not need to wait in anticipation as 
to what will happen in the future, for he 
already received it.  Another difference 
between the two is that the one who needs 
to request his needs, he opens his lips in 
Tefilah for himself, to request that which he 
needs.  Conversely, the other one does not 
open his lips with his requests because 
Hakodosh Boruch Hu gives it to him before 
he requests it.  He only opens up his lips 
after he receives all of the goodness from 
Hakodosh Boruch Hu with thanks to 
Hakodosh Boruch Hu for everything that he 
gave him.  Therefore, his opening his lips is 
because of Hakodosh Boruch Hu – meaning 
that Hakodosh Boruch Hu caused him to 
open his lips being that He gave him 
goodness, the person now needs to thank 
Him. 

 Dovid Hamelech - ”ד' שפתי תפתח“
was telling Hakodosh Boruch Hu, act with 
me like those Tzaddikim who You give them 
their needs before they request them.  In 
that case, it is not the person who is the 

impetus for the opening of the lips, but, “ 'ד
 it is Hashem Who is the – ”שפתי תפתח
impetus for the opening of the lips because 
the Tzaddik must thank Hakodosh Boruch 
Hu for what he was given.  “כי פי יגיד תהילתך” 
– for my mouth will be open to say Your 
praises, and thank You for what I have 
already received. (בן איש חי) 
 There are two parts to a person’s 
speech: Speech connected to matters of חול, 
needs for Olam Hazeh, and speech which is 
Kodesh, matters of Ruchniyos which are 
connected to the Torah.  The holy speech is 
called, “סם חיים” – “the elixir of life.”  The 
value of the words “168) ”סם חיים + the 2 
words = 170), plus the value of the word, 
 – (212) ”דבור“ equals the value of (42) ”חול“
for דבור, speech, encompasses both the 
speech of Kodesh and Chol.  There are those 
who have Kavanah L’shem Shomayim even 
when speaking matters of Chol, as the 
Rambam says in Hilchos 3:3 דעות on the 
Posuk in Mishlei 3:6 “בכל דרכיך דעהו.”  This 
person takes the Chol and makes it Kodosh.  
This can be compared to a fruit that the 
shell of the fruit is eaten together with the 
fruit, such as dates and grapes.  Then there 
are those who only have mundane matters 
in mind when performing matters of Chol, 
and that speech is comparable to a 
pomegranate, where the shell is not eaten 
with the fruit, but is thrown away.  “ לא יחל
 One should not make a separation in – ”דברו
his words, meaning that just like the dates 
and grapes the fruit and the shell are one, 
so too one’s speech should all be one – all 
Kodosh.  If one does this, then “ ככל אשר יצא
 everything that comes out of his – ”מפיו
mouth, “יעשה” – Hakodosh Boruch Hu will 
do. (בן איש חי) 
 Now we can understand why the 
Torah tells us that not only must one not 
desecrate his words, but he must also 
ensure that everything that comes out of his 
mouth he should do.  This means that one 
must make all his words Kodosh.  The 
power of speech is great.  There are words 
which are Kodosh – words associated with 
Torah and Mitzvos.  Then there are words 
which are words of Chol, but a Yid has the 
opportunity to elevate them and make then 
Kodosh as well.  The Torah is telling us here 
that everything that we do should be 
L’shem Shomayim, and then all of his words 
will be Kodosh.  A person who makes all of 
his words Kodosh, is Zoche to have 
Hakodosh Boruch Hu fulfill all of his words 
– even before he says them.  May we be 
Zoche to be given all of our needs before we 
even need to be Mispalel, so that when we 
open our mouths, we are primarily opening 
them to give thanks to Hakodosh Boruch 
Hu.  
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PARSHAS	MATOS	
RAV	BRAZIL	PARSHAS	MATOS	תשע"ט 

THE	REAL	OLAM	HAZEH	PEOPLE	
The	passuk	says	ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד	that	the	Shevatim	of	Reuven	and	Gad	possessed	an	enormous	flock	of	animals	
and	they	requested	from	Moshe	Rabbeinu	that	their	inheritance	should	be	in	Aiver	Hayardain	instead	of	Eretz	Yisrael	because	there	pasture	
land	lies	abundant.	Why	were	these	Shevatim	in	particular,	blessed	with	copious	cattle	and	sheep	above	all	the	others	that	the	Torah	points	
this	out?	Rav	Yonasan	Eibshutz	answers	that	these	Shevatim	had	a	unique	relationship	with	the	monn	from	which	Am	Yisrael	were	nurtured	
during	their	forty	years	 journey	in	the	desert.	Since	their	choice	of	food	was	exclusively	the	monn	and	not	animals,	they	alone	remained	
with	an	amount	of	livestock	greater	than	any	other	tribe.	
	
The	nature	of	their	bond	to	the	monn	described	the	spiritual	drive	and	ambition	in	their	lives.	Monn	was	bread	that	came	from	shamayim	
and	it	therefore	had	the	capability	to	refine	and	purify	the	middos	of	the	people	who	consumed	it.	The	sole	desire	of	these	Shevatim	was	to	
acquire	a	life	of	spirit	and	neshama	removing	themselves	from	the	cravings	and	lures	of	the	bodily	pleasures	and	material	pursuits	which	
leaves	one	empty	without	fulfillment	and	meaning.	
	
Another	spiritual	characteristic	of	the	monn	was	that	one's	sustenance	was	experienced	with	the	Hand	of	Hashem	alone	void	of	any	feeling	
of	 self	 accomplishment	 and	 achievement	 	.כחי ועוצם ידי The	 generation	 of	 the	 desert	 realized	 their	 total	 dependency	 upon	 Hashem's	
kindness	which	was	 renewed	day	 to	day.	This	by	 itself,	 caused	an	 intimate	deveikus	 and	bonding	with	Hashem.	 In	 truth,	we	as	well	are	
totally	dependent	upon	Hashem	even	for	every	breath	that	we	take	and	for	every	second	that	the	universe	exists,	but	yet	we	don't	feel	that	
reality	and	we	seldom	contact	it.	However,	by	being	constantly	sustained	only	by	the	monn,	these	Shevatim	solidified	this	perception	until	it	
became	an	absolute	reality	and	led	their	lives	accordingly.	
	
This	is	also	an	explanation	why	these	Shevatim	chose	to	connect	to	a	livelihood	derived	from	livestock.		When	one	works	using	his	intellect	
to	sustain	himself	he	is	more	liable	to	fall	prey	to	the	false	notion	that	he	is	his	own	provider	of	his	food	and	not	Hashem.	The	more	that	
one	 invests	 his	 human	 resources	 into	 parnnasah	 the	more	 prone	 he	 is	 to	 fall	 into	 self	 deception	 thinking	 that	 he	 is	 the	 source	 of	 his	
livelihood.	This	is	part	of	the	original	curse	of	tilling	the	earth	that	Adam	Harishon	received	after	he	ate	from	the	Aitz	Hadaas.	It	is	a	curse	
for	 it	distances	one	 from	Hashem	by	allowing	 the	 suggestion	 that	he	 is	a	bread	winner.	We	 find	that	when	one	makes	 the	berachah	of	
Hamotzei	on	bread,	he	places	his	ten	fingers	on	the	bread	while	he	recites	the	ten	words	of	the	beracha.	The	reason	given	is	that	the	ten	
fingers	 represent	 the	 ten	manual	 processes	 needed	 in	 order	 for	man	 to	 arrive	 at	 the	 finished	 product	 of	 bread.	 The	 ten	words	 of	 the	
berachah	acknowledge	the	presence	of	Hashem	in	every	one	of	those	steps.	Living	off	the	animals	who	pasture	in	the	wide	spread	fields	
permit	a	minimum	 input	of	man's	energy	 thereby	 removing	 from	one's	 thoughts	 the	erroneous	suggestion	of	a	home	-	made	recipe	 for	
sustenance.	
	
Now	we	understand	the	following	Rashi	on	the	passuk	(Bamidbar	30,2)	 הדבר אשר צוה ה' הזוידבר משה ..  .	All	other	prophets,	prophesized	
with	 the	 word	 	,כה however,	 Moshe	 prophesized	 with	 the	 word	 	.זה The	 difference	 between	 the	 two	 is	 that כה	 describes	 an	 unclear	
perception	which	is	in	contrast	to	the	זה	clarity	which	is	as	if	one	is	pointing	to	the	object	and	saying	"this".	The	question	begs	to	be	asked	
why	does	 this	distinction	between	 the	 two	prophecies	appear	 specifically	 in	 the	 context	of	nedarim	 –	 vows?	The	answer	 is	 that	 for	 the	
individual	who	possesses	a	compromised	opaque	vision	of	Hashem's	presence	in	the	world,	there	is	the	necessity	to	make	vows	in	order	to	
protect	 oneself	with	 these	 self	 imposed	prohibitions	 from	being	overtaken	 and	 controlled	by	 the	physical	world.	However,	Moshe	who	
constantly	saw	Hashem	through	the	lens	of	זה,	there	is	no	need	to	take	upon	himself	vows,	for	the	vivid	perception	of	Hashem's	presence	
in	the	world	is	in	itself	a	protection	from	these	seductive	elements.	
	
The	passuk	of	 היה לבני ראובן ולבני גד  רב מקנה 		can	now	be	interpreted	to	mean	that	these	Shevatim	possessed	a	קנין	an	acquisition	in	their	
Rebbi,	Moshe	Rabbeinu,	 for	 they	 too	 saw	 the	world	 through	 the	 lens	 of	 Hashem.	 So	 now	 both	 interpretations	 of	 	,מקנה רב	 abundant	
livestock	and	a	deep	relationship	with	their	Rebbi,	combine	to	go	hand	in	hand.	These	Shevatim	were	super	negated	to	Moshe	and		
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therefore	gleaned	from	his	זה	lenses.	They	sought	like	their	Rebbi	to	relate	to	the	natural	and	physical	world	by	recognizing	the	presence	of	
Hashem	will	in	everything	especially	in	their	sustenance.	They	partook	from	the	monn	as	their	sole	provider	of	their	sustenance	because	in	
it,	Hashem's	presence	was	absolutely	recognizable.	They	understood	very	well	that	after	entering	Eretz	Yisrael,	when	Yisrael	will	return	to	
be	 involved	 in	the	curse	of	Adam,	everyone	will	be	tested	whether	they	will	still	 recognize	Hashem's	constant	 intervention	 in	their	 lives.	
They	therefore	chose	their	dwelling	to	be	in	Aivar	Hayarden	 in	order	to	be	by	their	Rebbi	Moshe	who	lived	and	died	with	the	lens	of	זה.	
They	 desired	 to	 place	 themselves	 in	 the	 position	where	 they	 could	 constantly	 glean	 from	 their	Rebbi's	 influence	 since	Chazal	 say	 that	
tzaddikim	are	even	greater	in	their	death	than	when	they	were	alive.	They	would	make	their	minimum	hishtadlus	with	the	curse	of	work	by	
raising	sheep	and	cattle	who	can	take	care	of	themselves	and	would	not	require	much	mental	and	physical	input	lest	they	might	make	the	
mistake	of	 כחי ועוצם ידי.	
	
This	is	what	the	words	of	the	passuk	עצום מאד	can	mean	in	the	description	of	 	the	in	found	as	Hashem	to	refers	מאד word	The	.מקנה רב 
passuk	(Tehillim	48,2)	גדול ה' ומהולל מאד	Hashem	is	very	praised.	If	an	individual	possesses	a	זה	outlook	on	the	world	and	life,	then	he	is	
very	 "strong"	 in	 the	מאד,	 for	he	 finds	himself	 constantly	praising	Hashem	 for	His	moment	 to	moment	concern	and	 intervention.	Such	a	
person	was	Moshe	Rabbeinu	and	so	were	these	Shevatim	who	had	a	מקנה רב	with	both	of	the	interpretations	as	mentioned	above.	
	
With	this	we	can	understand	why	the	passuk	uses	a	superfluous	word	 ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ 	Hayardein	Aivar	describing	when	מקום 
	גלעד והנה המקום מקום מקנה (Bamidbar	 32,1).	 It	 would	 have	 sufficed	 just	 to	 write	 	We	?והנה מקום מקנה can	 answer,	 that	 it	 comes	 to	
describe	the	spiritual	perception	of	these	Shevatim	 in	that	they	constantly	were	aware	of	Hashem's	presence	as	being	the	מקומו של עולם		
the	space	of	the	world.	Hashem	is	called	 מקום	because	without	His	constant	will,	space	and	matter	is	non	existent.	The	first המקום	in	the	
passuk	is	holy,	for	it	refers	to	Hashem.	The	perception	of	these	Shevatim	was	that	because	of	their	מקנה רב,	even	in	Aivar	Hayardain	they	
would	realize	that	Hashem	who	is	המקום	gives	existence	to	the	 	were	Shevatim	these	that	remember	us	Let	.מקום מקנה  	more	people	מן
than	any	other	Shevet	as	we	mentioned	above.	Monn	people	see	Hashem	constantly	in	their	lives	as	hinted	in	the	full	spelling	of	the	word	

–מן  מם נון  	which	is	gematriah	מקום.		
	
This	is	alluded	to	in	the	words	of	this	passuk	ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד.	The	name	יעזר	means	to	help,	and	גלעד	is	a	combination	of	
two	words	 -גל  עד  	which	hints	to	the	revelation	of	the	enlarged	letters	of	עד	in	the	passuk	of	שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד.	With	the	מקנה רב	
they	felt	that	Aiavar	Hayardain	will	sustain	the	constant	recognition	of ישראל	 עשמ 	hearing	that	Hashem	is	 דאח .	Being	next	to	Moshe	their	
Rebbi	and	being	sustained	from	their	livestock	would	insure	the	fulfillment	of	שמע ישראל	as	hinted	in	the	word	ישראל	which	is	gematriah	
			.עבר הירדן
	
Now	we	are	 ready	 to	 see	 the	underlying	allusion	 in	 the	passuk	 (Tehillim	57,3) אקרא לאלהים עליון לאל גמר עלי   	Hashem	 is	 the	One	who	
"finishes"	everything.	Man	makes	his	hishtadlus	 however	Hashem	makes	 it	 all	happen	and	brings	 it	 to	 fruition.	One	must	 truly	 come	 to	
realize	this	passuk	when	he	is	occupied	with	earning	his	parnassah	described	in	the	curse	of	קוץ ודרדר	thorns	and	thistles	(Bereishis	3,18).	
That	is	we	find	that	the	gematriah	of	ודרדר	equals	לאל גמר עלי.	In	the	דרדר,	man	must	seek	and	find	the	זה	and	זאת,	Hashem's	presence.	
That	is	why	דרדר	is	also	gematriah	זאת.		
 
There	were	actually	two	and	one	half	Shevatim	that	took	their	 inheritance	in	Aivar	Hayardain.	Half	of	Menashe	also	joined	them	in	their	
quest	to	remain	where	they	were	(Bamidbar	34,15).	Their	madraigah	of	זה	and	the	lens	of	Hashem	through	which	they	viewed	the	world	
were	 shared	by	 all	 three	who	 realized	 the	 truth	of	 this	passuk	 	.לאל גמר עלי Just	 look	 at	 the	word	 	 גמר 	 and	 you	will	 see	 that	 it	 is	 the	
acronym	of	 these	three	Shevatim	 אובןרנשה מד ג .	Their	constant	 feeling	of	Hashem's	presence	 is	 likened	to	the	three	arc	angels	 בריאל ג

פאלריכאל מ 	who	also	constantly	realize	the	presence	of	Hashem	and	are	also	hinted	to	in	the	acronym	of	their	names.	
	
The	letters	of 	the	Hashem	to	refers	which	אלף	letter	the	also	and	Shevatim	three	the	of	acronym	the	is	which	גמר	spell	 גמרא לופו של עולם א
.	It	is	the	toil	of	learning	Shebe'al	Peh	that	enlightens	the	learner	to	perceive	the	world	through	the	lens	that	manifests	Hashem's	constant	
presence.	וזאת התורה.	The	world	that	we	live	in,	is	called	עולם הזה.	After	our	maamar	we	have	a	novel	interpretation	to	this	name.	Even	
though	 the	word	עולם	means	hidden	as	our	 sefarim	 tell	us,	our	mission	 is	 to	 transform	 the	hidden	 into	זה	 and	זאת	 a	world	of	 "this",	 a	
universe	where	there	is	an	ongoing	revelation	of	Hashem's	presence,	role	and	intervention	with	its	constant	recreation.	

	
Gut	Shabbos			|			Rav	Brazil	
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The Zera Shimshon, Rav Shimshon 
Chaim ben Rav Nachmon Michoel 
Nachmani, was born in 5467 
(1706/1707) into an illustrious 
family with great Rabbinical 
lineage. He studied the revealed and 
concealed parts of the Torah by the 
Torah greats of his day.  

He served as Rav of Modena, Pisa, 
Sayna and Reggio, Italy, and was 
recognized as a holy and pious 
individual, as well as a tremendous 
Torah scholar in all areas of Torah. 
He passed away on the 6th of Elul 
5539 (1779). 

His Seforim were named, Toldos 
Shimshon (The ‘Offspring’ of 
Shimshon) on Pirkei Avos and Zera 
Shimshon (The ‘Seed’ of 
Shimshon) on the Parshi’os of the 
Torah. In his introduction, he 
explains that since his only son had 
died during his lifetime, he wrote 
his Seforim to perpetuate his own 
memory after his passing. 

The following is his passionate 
request to learn his works.  

“I implore of you with ten terms of 
supplication to choose from my 
Chiddushim (novella) the piece that 
finds favor in your eyes, for your 
learning will sooth my soul etc… 

“This righteousness will stand by 
you forever – to ‘eat’ in this world, 
and be satiated in the next. In this 
merit, Hashem will repay you with 
children, health and sustenance. 

“…and now my brothers and 
friends etc. do a true kindness, and 
with your eyes you will see children 
and grandchildren surrounding 
your table, houses filled with all 
that is good, wealth and honor will 
not cease from your children…” 


 

 
 

signup & dedications – zerashimshon@gmail.com 
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 בתמונה:
,  הלילה חצות אחרי א"שליט מרן של ועתיקה נדירה תמונה 

 את אומר )הסטנדר על מונח הסידור( התורה ברכות את שאמר אחרי
 מיובל יותר לפני לאור שיצא קטנה מחוברת חצות תיקון סדר
.ל"זצ צקיידביל שריא רבי צ"הגה ידי על שנים

 
 

 יפה מראה

 חצות תיקון
 

 הוא א"שליט רבינו שחידש ידועים לא הכי החידושים אחד
 .חצות תיקון אמירת בענין
 באשמורת כשקם, שנים עשרות במשך א"שליט מנהגו
 שתיקנו פיכ חצות תיקון סדר את בתחנונים לומר הבוקר

  ל"ז הפוסקים מדברי להבין רגיל העולם והנה. ל"ז המקובלים
  קצת או בחצות דווקא התיקון באמירת הענין שעיקר
 .לאחריו
, למעשה פעמים הרבה נוהג וכן, חידש א"שליט רבינו אבל

  לזמן ועד הלילה מחצות החל הוא חצות תיקון לומר שהענין
  ענין יש זה אחרי שאפילו אמר שפעם וכמדומה( השחר עלות
 .)לומר
  ודואג מיצר שהוא שמים ירא" ה לדרגת להגיע ונזכה ולוואי

 )ג"ס' א סימן ע"שו(" החורבן על
 

 עלי הדף
 להקדיש שליח בענין

  יין שותה שאהא מ"ע נזיר הריני האומר גבי' שכ' א א"י בנזיר' התוס ד"ע וקשה להקדיש שליח לעשות שאפשר מוכח מכאן. לאקדושי שליח דשוי כגון' א' י תמורה
 חילוק דיש ל"צ כ"וע שליח י"ע להקדיש דאפשר' מבו דבסוגיין' וק שליח י"ע לנזור א"דא ל"תיפו הא' התו' והק בתורה כ"עמש מתנה ל"דה' בגמ' דקא למתים ומיטמא

  דבמחנה שמעתי שוב, ק"ודו חפצא איסור נדרים דהא מנדרים ש"בגלה שם א"רעק' קו מיושב ובזה הגברא על דחל נזירות ובין הבהמה על דחל הבהמה מקדיש בין
 להבין צריך בנזיר שם' התוס' ד ובעיקר, דוכתא בכל לשליחות' ראי ואינה השליח של בהמה מקדיש השליח הרי דשם ודחה דתמורה' מסוגי' הק') ז' סי שלוחין( אפרים

,  שליחות מהני דלא ל"מנ ועוד לנזירות שיך זה מה ב"וצ שליח י"ע לעשות יכול המעשה כל כאילו נחשב תחתיו קרבנות להביא יכולים שאחרים דכיון שתירצו מה
  שליח י"ע מצינו הנזירות דקיום' תי ז"וע מת מטומאת ולא מיין רק לקיים רוצה שאין הנזירות בקיום רק לחצאין נזירות דאין הנזירות בקבלת התנאי אין דכאן ויתכן

  קרבן) קטן( שיביא מהו תרומות ריש' ירו ע"וע, ע"וצ ל"ז א"רע' וקו דתמורה' סוגי ומיושב תנאי לעשות ואפשר שליח י"ע אפשר ודאי הנזירות קבלת אבל בקרבנות
 הכונה ואם שליח י"ע קרבן להפריש שאפשר מכאן' ראי' יהי אחר עבור קרבן להפריש ל"ר אם והנה שליח בהן שיעשה מהו שמביא פשיטא ומסיק צרעת וקרבן זיבה
 . גביו על עומד והגדול הזבח לשחיטת ואולי לעבודה ראוי אינו קטן הרי דידן שלוחי כהני הני ד"וכמ קרבן ולהקריב כהן שהוא

 )והקטן ה"ד ל"בה ב"ה מתרומות ד"פ אמונה ודרך תמורה ג"ח השדה שיח(

 עניני ימי בין המצרים
 אב לעומת תמוז חודש 
  ז"בי כי, זה בשם החודש שנקרא הטעם' התמוז את מבכות הנשים שם והנה') ד"י ח"פ( ביחזקאל כדכתיב זרה עבודה של שם הוא' תמוז'

 אמו אשר כאיש וכתיב אב ואין היינו יתומים כדכתיב תנחומים לשון הוא' אב' אבל, )ב"ע ו"כ( בתענית כדתנן בהיכל צלם הועמד בתמוז
 .)יד מכתב רשימות( במהרה ינחמנו שהמקום רצון ויהי. הבנים את מנחמים שההורים הרי, עמי נחמו נחמו ואומר תנחמנו

 
 איכה במגילת הבית חורבן נזכר לא מדוע
  ר"ב( במדרש דאיתא ל"וי. נזכר שלא כמעט עצמו החורבן על ואילו, לישראל שאירעו הצרות ענייני על גדולה אריכות יש איכה במגילת הנה
 היא עוד להם אמר, ירושלים נלכדה כאשר והיה )לח ירמיה( הכתיב' המדרש ומקשה, שמחה לשון הוא' והיה' שכתוב מקום דכל ')ג, ב"מ פרשה
  המקדש בית שחרב ביום עונותיהם על ישראל נטלו גדולה אופכי ג"ב שמואל רבי דאמר עונותיהם על אופכי ישראל נטלו ביום שבו שמחה
  העצים על חמתו ששפך וגם ישראל של עוונתיהם שנמחלו טובה בו היה עצמו הבית חורבן כי, מהמדרש הרי'. וגו ציון בת עונך תם שנאמר

  ולא לאסף מזמור ה"ד' ב, א"ל( קדושין' בתוס עוד ועיין. לרעה היו הם מכך כתוצאה שבאו הצרות ורק, בה האריך לא לכן וממילא, האבנים ועל
 ).לאסף קינה

 
   שמחה מתוך הצרות על ירמיהו נתנבא איך
  הצרות כל ירמיהו התנבא ואיך )ב"ע' ל שבת( שמחה מתוך אלא שורה הנבואה אין הלא, המפרשים שמעירים מה, עוד רבינו ביאר זה ולפי

  על העוונות להם ימחלו לבסוף אך קשות הם הצרות אמנם כי לומר יש ל"הנ ולפי, בשמחה אז שרוי היה שלא מסתבר והרי לבוא העתידות
, בשמחה היה הנבואה קבלת ובעת בשמחה היתה הנבואה שהתחלת מה שמספיק יתכן כי, ליישב רבינו הוסיף אחרת בפעם. הצרות ידי

 . פוסק אינו שוב להתנבא שהתחיל כיון אך נתעצב הצרות את כששמע ואמנם
 

 שהחיינו ברכת
  גם וזה, שמחה בה שיש מצוה על אלא שהחיינו מברכים שאין' א ו"מ בסוכה' תוס בשם )ח"סק ב"ס' ה סימן( איתן נחל בספרו רבינו כתב

 על שהחיינו מברכים אין כי שהחיינו לפניה מברכים אין איכה מגילת של בקריאה אבל שהחיינו מברכים המגילות שבכל שאפילו הטעם
 .פורענות

 
 בשבת שחל באב תשעה ערב נגינות
 מדרשות ובבתי כנסיות בבתי יושבין שהם ישראל אלו -' שער יושבי בי ישיחו' בתהילים הפסוק על' ה פיסקא' ג פרשה איכה במדרש אמרו
 רבינו ושאל'. וכו באיכה ונהי קינות וקוראים יושבין באב תשעה בסעודת ומשתכרין ושותין ואוכלין יושבין שהן מאחר' שכר שותי' ונגינות
  וביצה תבשילין שני אוכלים המפסקת בסעודה כי ההלכה את יודעים הכל הלא אדרבה, באב' ט בסעודת משתכרין שישראל מצינו היכן
  חל אם" )י"ס ב"תקנ' סי ע"שו( בדין נאמר כזה במקרה, ראשון ביום אלא צמים שאין, בשבת שחל ב"ט על הולך שזה לומר ויש. יותר ולא באפר
 כסעודת אפילו שלחנו על ומעלה המפסקת בסעודה יין ושותה בשר אוכל, השבת לאחר ונדחה בשבת שחל או, בשבת באחד באב תשעה
 .באב' בט שמשתכרים יוצא כזו ובשנה" מלכותו בעת שלמה

 (שיח הנחמה)
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 מעניני הפרשה
,הן ואלו, נהרגו כולם וכמעט כדין שלא במזיד שהרגו בפסוקים שמצינו פעמים ז"י כנגד שהוא ל"וי, רוצח פעמים ז"י נזכרו מקלט ערי' בפ
ובענה רכב) ו-ה. שאול את שהרג עמלקי גר) ד. הכהנים עיר נוב שהרג שאול) ג. אחיו' ע שהרג גדעון בן אבימלך) ב. הבל את שהרג קין) א

שהרגה איזבל) י. נבות את שהרג אחאב) ט. אחיו אמנון את שהרג אבשלום) ח. ועמשא אבנר את שהרג יואב) ז. בושת איש את שהרגו
מנשה) טו. יואש את שהרגו יואש עבדי ויהוזבד יוזכר) יד-יג. הנביא' זכרי את שהרג יואש) יב. אחיו את שהרג יהורם) יא'. ה נביאי את

 )(טעמא דקרא                  .אחיקם בן' גדלי את שהרג' נתני בן ישמעאל) יז. הנביא' אורי את שהרג יהויקים) טז'. ישעי את שהרג
 בין המצרים

 לקינות המגילה מקדימים שבלילה טעם
  איכה מגילת את קוראים ביום ולמחרתו, הקינות אומרים כ"ואח איכה מגילת תחילה קוראים באב תשעה בליל מדוע טעם רבינו אמר

, תחילה אותו מקדימים ולכן חיוב הוא וממילא, בלילה לקרוא הוא ל"חז של התקנה עיקר כי, הקינות כל אמירת אחרי רק) למנהגינו(
 .זה ביום להצטער חכמים של תקנה שהוא הקינות אמירת את מקדימים לכן, מנהג רק הוא ביום אבל

 לנו שאירעו צרות עוד זה ביום מזכירים
 שהוא הלבנון ארזי ועל) ב"כ קינה( מגנצא על הקינה וכגון, לחורבן קשורים לא שבכלל דברים יש הקינות בתוך הנה כי מרבינו שמענו

 בקינות מובא לזה הביאור ובאמת), ט"י קינה( עכן חטא ועל במצרים ישראל עם שעשו עבירות ועל) א"כ קינה( מלכות הרוגי עשרה על
, מרה בנפש ואבכה ואילילה ואספרה, אעוררה לויתי היום כן תחת, לאחרה זולתי להקדים ואין) "השלישי בחודש ה"ד ה"כ קינה( עצמו
  אספיד זה ביום ולכן לאחר רק אלא להקדים אין וכן החורבן על לבכות ימים עוד להוסיף שאין והיינו", ערב ועד מבוקר כבדה ונחתי
 ".לישראל שאירע הצרות כל על ואבכה
 שהיו נוראות צרות עוד בזכות  שאולי, ה"הקב לפני רחמים עלינו לעורר כדי שאירעו צרות עוד להזכיר הטעם כי, עוד אמר אחרת בפעם
 )(שיח הנחמה  .נפשנו ופדות גאולתנו יחיש, הבית משחרב לנו

 מסעיפרשת  342 'גיליון מס

 שביעית שנה "טתשע

   הדור פוסק מרןנודב לע"נ 
 ל"זצוק אלישיב שלום יוסף רבי הגאון

 ה"ב, תנצב"תשע תמוז ח"כ ע"נלב
 ולזכות ידידינו

 שרה פעשאבן  חיים ברוךר' 
 לברכה והצלחה בכל העניינים

 עלי שי"ח 
 'ח"שי דברי מערכת אל מהגוי הבקשה'

 
 נלהב מקורא זה היה. ח"שי דברי הגליון מערכת בשולחן אצלנו השבוע' נחתה' שגרתית לא בקשה
 להדפיס מיוזמתו מתנדב והוא, יורק בניו מתגורר הוא. שבוע אף על מוותר שלא, הגליון של וותיק

  ירבו, לו שככה העם אשרי. והליטאי החסידי, שם שיש הגדול היהודי הריכוז בכל העלון את ולהפיץ
 . בישראל כמותו
 אך, מרכזי נוסף שותף עם, חדש בעסק השקיע שלאחרונה ואמר, פרנסתו על סיפר לקו מעבר האיש

 את שיכניס היהודי משותפו ביקש והוא, קניבסקי הרב על ושמע קרא הגוי השותף. יהודי אינו השותף
 ...שיצליח לברכה שמו

  יהיה כן ואם, יצליח והגוי, תתקיים ודאי הברכה, אותו יברך מרן אכן אם מעכשיו כי ואמר הוסיף האיש
 .---- גדול השם קידוש בזה
 בפיקחות חייך א"שליט מרן, הגוי ושותפו היהודי עבור ברכה וביקשנו, פנימה לקודש נכנסנו, ואכן

 ...לטובתו אכן היא אם הגוי הצלחת כבר בזה וכלול, שיצליח היהודי את מברך הוא כי ואמר
* 

 :השבוע ועוד
 אנגיל יוסף רבי ק"מהגה' דאורייתא אתוון' הנודע הלמדני הספר של העולם לאור צאתו על נתבשרנו

  אור בו הפציע שהפעם אלא, א"שליט חלופסקי יעקב רבי ג"הרה ידי על, עיניים מאירת במהדורה, ע"זי
 .שנים מיובל יותר לפני הערות עליהם שרשם, רבינו של מהספר שהועתקו גליונות עשרות: חדש

  מכל מקיפה ובקיאות נמרץ בעיון כותב, כולה התורה בכל בקי שהיה ע"זי הגאון כי, ביותר מפליא
 תורה של כדרכה עליו ומאיר מעיר א"שליט ורבינו, מקום שום על פסח שלא נראה כי עד, הסוגיות
 .ומיוחדות חדשות בראיות
 של חריפים בלשונות נוקט ולא הכתוב את' תוקף' לא הוא לעולם: נקל על יבחין רבינו בהגהות המעיין

 יש אולי שכותב או... נראה לכאורה: של עדין בלשון כותב אלא, הדבר ו"ח ממנו נעלם ושכאילו תימה
 . פלונית מגמרא ע"צ: אחרת ובהגהה... לומר

  השמועה ותיכון הדעת תרבה, רבים בו וישטטו הספר על ישמחו אתר בכל התורה תופשי ובודאי
 .ולהאדיר תורה להגדיל

שלום שבת  גולדשטוף      בברכת   יצחק 

  הזמנים ביןל להתכונןממשיכים
 ה"איכפי שנכתב כאן שבוע שעבר 

 אנו, ט"הבעל הזמנים בין ימי לקראת
''  גליונות קובץ'' להוציא עומדים

 ה"אי החוברת. מיוחדת במהדורה
בעניני  וגדושה מלאה מורחבת תהיה

 .ועוד ,הלכה ,אגדהב בין הזמנים
 יום מעלת גודל' הק מהספרים ידוע

 דברים להרבה המסוגל באב ו"ט
 שמחים ואנו, הגונים לזיווגים ובפרט
 כי, ה"אי הנאמנים לקוראינו להודיע
  הבקשה עם שמות להכניס נשמח

 בסך שותפות בעבור, המסוגל ביום
 הקובץ להדפסת בלבד שקל מאה

 המיוחד.
 053-3145900ניתן להעביר במס': 

 
 כלכשרות מיוחד עבור השותפים 

 ערבב גם יוזכרו שיצטברו השמות
  ו"לט עד שבת ערב ובכל זו שבת
 מרן אצל (החל השנה בער"ש) באב

 ממש בקרוב שיהיה וישועה לברכה
 .ה"אי

נציין שבשבועיים האחרונים הכנסנו 
בקודש פנימה בערב שבת קודש את 

 כל השמות ואכן כולם זכו לברכה. 
 וברכת התורה הפצת זכות ה"ואי 

 המסייעים לכל תעמוד א"שליט מרן
  אבידתם-זיווגם את למצוא שיזכו

  ישועתם על לשמוע ונשמח בקרוב
 .במהרה
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עם  במדבר  ספר  את  חותמת  הקדושה  התורה 
הוראה חד משמעית לבאי הארץ, צריכים לגרש את 
והתורה  אחד,  מהם  להשאיר  לא  בה,  היושבים  כל 
גם מזהירה, שאם לא יעשו כן, יהיו אותם הנשארים 
שעם  זה  בפועל,  שקרה  מה  פוסק.  בלתי  מטרד 
הגויים  את  להוריש  הצליח  לא  לארץ,  נכנס  ישראל 
מחבלים  לשועלים  ההיסטוריה  בגלגל  הפכו  שאכן 

כרמים.  

"תעשו   – הוא  התורה  מן  העולה  הברור  והכלל 
שלי  את  אעשה  ואני  מלמטה  אמיתית  השתדלות 
ה'  "ְוהֹוִריׁש  בנו  שיתקיים  רוצים  אם  מלמעלה", 
"ִאם  ב  תלוי  זה  ִמִּלְפֵניֶכם"  ָהֵאֶּלה  ַהּגֹוִים  ָּכל  ֶאת 
ָאנִֹכי  ֲאֶׁשר  ַהּזֹאת  ַהִּמְצָוה  ָּכל  ֶאת  ִּתְׁשְמרּון  ָׁשמֹר 
לעם  נשמרת  ישראל  ארץ  ַלֲעׂשָתּה".  ֶאְתֶכם  ְמַצֶּוה 
הוא  הארץ  ואובדן  והמצוות,  התורה  בזכות  ישראל 
שיש  פעם  בכל  התורה,  עזיבת  של  תוצאה  תמיד 
רפיון בלימוד התורה, קמים חלילה האויבים לערער 
נבנה,  לא  ואיפה  נבנה  איפה  הארץ,  יישוב  על 
ביחס  להיות  צריכה  זה  על  לתשובה  וההתבוננות 
לשמירת התורה, להקים עולה של תורה, בכלליות 
ובפרטיות, לדאוג שיהיה עוד ועוד הפצת תורה, זה 
על  הכללים  המקטרגים  לכל  ביותר  הטוב  המענה 

ישוב היהודים בארץ ישראל. 

וכך הדבר גם בפרטיות, בכל פעם שאדם מאבד 
את הבחינה של ארץ ישראל, שהיא בחינת אמונה 
בלימוד  לטובה  להתחדש  לו  יש  אפיים,  ואריכות 
התורה, ובאהבת המצוות, לעלות לירושלים מחדש, 

כי לימוד תורה, אפילו מעט דמעט, יש בכוחו להציל 
ישראל  כלל  את  וכן  פרטית  מגלות  האדם  את 
ָאְבָדה  ָמה  "ַעל  הנביא  ששואל  זה  כללית.  מגלות 
ָהָאֶרץ? ַוֹּיאֶמר ה' ַעל ָעְזָבם ֶאת ּתֹוָרִתי ֲאֶׁשר ָנַתִּתי 
מפורש  בה"  ָהְלכו  ְוא  ְבקֹוִלי,  ָׁשְמעּו  ְוא  ִלְפֵניֶהם, 
בתפיסת  רפיון  של  תוצר  זה  הארץ  שאובדן  הדבר 
התורה. ויש בעניין לימוד התורה שלוש מדרגות, כמו 
מדרגת  שהיא  ראשונה  מדרגה  המלבי"ם.  שמסביר 
וחשק  באהבה  בתורה  דבוק  להיות  זה  הצדיקים 
ֲאֶׁשר  ּתֹוָרִתי  אמר  זה  אמר  זו  אהבה  כנגד  נפלא, 
למטה  לשעשועים.  לפניהם  שתהיה  ִלְפֵניֶהם  ָנַתִּתי 
מזאת המדרגה יש מי שלומד לשמור ולעשות מצד 
יראת העונש שעל זה אמר  ְוא ָׁשְמעּו ְבקֹוִלי, למטה 
וההרגל  המנהג  מצד  התורה  מקיימי  נמצאים  מזה 
ָהְלכו  ְוא  אמר  זה  וכנגד  מלומדה,  אנשים  מצות 
נלמד,  ומזה  האוטומט,  מצד  לא  אפילו  היינו   – בה 
ואפילו  המינימום,  את  שמקיימים  אנשים  שאפילו 
מתוך מצוות אנשים מלומדה, יש בכוחם להציל את 
יהודים  שיש  זמן  כל  כלומר,  הארץ,  מאובדן  ישראל 
דתיים בדרגה הכי נמוכה זה עדיים מועיל לקבל את 

ההגנה מצד המקום ברוך הוא עלינו!!

כל שכן כאשר מתווספת לשמירת התורה יראת 
האדון המצווה, שזו כבר מדרגה שנותנת לנו אחיזה 
ממשית בארץ ישראל, ועל אחת כמה וכמה כאשר 
באהבה  הקדושה  בתורה  משתעשעים  ישראל 
עלינו  הקמים  האויבים  כל  שאז  נפלא,  וחשק 
ואין  ישראל  סגולת  נגלית  כשלעיניהם  מתבטלים, 

נמצא,  עמהם.  ומלחמות  במאבקים  צורך  שום  לנו 
זאת  עושה  הוא  אם  בין  תורה,  שלומד  יהודי  שכל 
ואהבה,   בחשק  לומד  הוא  אם  בים  נמוכה,  בדרגה 
מחזק את אחיזת היהודים בארץ ישראל, כי נקודת 
התורה,  קיום  דרך  היא  בארץ  השורשית  האחיזה 
וכמו  ישראל,  עם  של  האישה  בבחינת  היא  א"י  כי 
שהאישה רוצה שבעלה יאהב אותה, יחשוב וידבר 
אהבתו  המוכיחות  פעולות  עבורה  יעשה  עליה, 
ארץ  כך  אליו,  מתייחסת  היא  ובהתאם  אליה, 
ישראל דורשת מאתנו אהבה, ואהבה זו באה לידי 

ביטוי בלימוד התורה ושמירת מצוותיה. 

דינים הנוהגים מראש חדש עד תשעה באב
מיעוט במשא ומתן

מר"ח עד התענית ממעטים במשא ובמתן של  א. 
כגון  ב').  סעיף  תקנ"א  (סימן  ערוך  שולחן  שמחה 
ומכל  וכדומה,  חופה  צרכי  או  כסף  כלי  לקנות 
אחר  מייד  המתחתן  בחתן  להקל  נהגו  מקום 
החופה  צרכי  להכין  יספיק  ולא  באב  תשעה 
לאחר תשעה באב, שיכול לקנות צרכי חופתו 
בימים אלו ומכל מקום ראוי להחמיר אף בזה. 
שער הציון (סימן תקנ"א אות יג), ואור לציון (פרק כ"ו 

אות א').

חדשה  מכונית  חודש  מראש  לקנות  אין  ב. 
המתחיל  דיבור  שם  משה  (אגרות  לתענוג  הוא  אם 
וכדומה  מכונית  לקנות  מותר  אמנם  "ומכונית"), 

(על פי משנה  לצורך פרנסה אף בתשעת הימים 
ברורה תקנ"א סעיף קטן י"א), כמו כן אין לקנות מזגן 

מראש חודש, משום שנחשב למשא ומתן של 
בגדר  והוא  מהחום  מאוד  שסובל  ומי  שמחה, 
חולה רשאי להקל בזה (קובץ מבית לוי בין המצרים  

עמוד ח' הגה י'). 

וכדומה,  מצוה  בר  לנער  מתנות  לתת  מותר  ג. 
כנהוג אף בתשעת הימים (הליכות שלמה פרק י"ד 

הגה 28). 

אלו,  בימים  חדשה  לדירה  להיכנס  מותר  ד. 
היה  עכשיו  שעד  כגון  הכרחיים,  מגורים  לצורך 

(חזון  דר בשכירות או שדר בבית הוריו וכדומה 
עובדיה עמוד קס"ח).

איסור אכילת בשר בתשעת הימים

ישראל,  ובארץ  בירושלים  הפשוט  המנהג  א. 
להימנע מאכילת בשר מיום שאחר ראש חודש 

אב (חזון עובדיה עמ' קס"ט). 

לגבי  אבל  בשר,  לאכול  אסור  חודש  מראש  ב. 
(משנה  להחמיר  נוהגים  אשכנז  בני  יין  שתיית 
הספרדים  ומנהג  נ"ח)  קטן  סעיף  תקנ"א  סימן  ברורה 

להתיר שתיית יין (חזון עובדיה עמוד קע"ג).

אב,  חודש  אחר  גם  לקטנים  בשר  לתת  מותר  ג. 
הגיעו  ואפי'  לעולם,  חולשה  שירדה  הזה  בזמן 
לחינוך, ובפרט אם הוא קטן שאינו בריא כל כך, 
ורק כשהגיע הקטן לגיל שתים עשרה שנה ויום 
אחד, שהוא כבר סמוך לבר מצוה, טוב להחמיר 
עד  אלה  בימים  בשר  מאכלי  יאכל  שלא  עליו 

אחר יום ט' באב (חזון עובדיה עמ' קצ).

יולדת בתוך ל' יום אחר לידתה מותרת באכילת  ד. 
בשר בימים אלו, וכן יש להתיר לכל חולה שאין 

בו סכנה. 

מי שהיה חולה ונתרפא, אך נשאר חלש, מותר  ה. 
לו לאכול בשר בימים אלו. 

(רמ"א  מילה  ברית  בסעודת  בשר  לאכול  מותר  ו. 
לכבוד  שעושים  סעודה  או  י').  סעיף  תקנ"א  סימן 

בר מצוה ביום ששלמו לנער י"ג שנה ויום אחד 
מסכת  סיום  סעודת  או  ל"ג).  קטן  סעיף  אפרים  (יד 

שנזדמנה בימים אלו. (חזון עובדיה עמ' קצז).

של  לימוד  שעושים  המילה,  שקודם  בלילה  ז. 
אין  סעודה,  עורכים  מכן  ולאחר  יצחק"  "ברית 
לאכול  ואסור  מצוה  לסעודת  נחשבת  הסעודה 

בה בשר (משנה ברורה סעיף קטן ס"ב).

תיקוני תפירה

אסור לתפור ולגזור בגדים חדשים בשבוע שחל  א. 
בו תשעה באב, ויש להחמיר בזה מראש חודש 
בשבוע  תפירה  תיקוני  לעשות  מותר  אבל  אב. 
שחל בו תשעה באב, וכן מותר לתפור כפתורים 

שנפלו מן הבגד (שלחן ערוך סימן תקנ"א סעיף ח'). 

מי שהוא חייט אומן, והוא עני, ואם לא ימשיך  ב. 
לו  מותר  לאכול,  מה  לו  יהיה  לא  בעבודתו 
לתפור בגדים חדשים בימים שאחר ראש חודש 
אב, לצורך פרנסתו. (ילקוט יוסף מועדים עמ' תקסו). 

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

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

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ְּבֵׁשם  ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה,  ָאִבי  ִהְקִּפיד  ְמאֹד  ְמאֹד 
מֹוַהְרַנ"ְּת ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה ַעל ַהּפֹוְגִמים ְּבִדְבֵריֶהם 
ְּכֶנֶגד ַהֶּמְמָׁשָלה, ְוָכל ַהְּגֵזרֹות ַהְּמִציקֹות ְלַנְפׁשֹות 
ִיְׂשָרֵאל א ָיְצאּו ַרק ִמְּלַמְעָלה, ְּכַמֲאַמר ַהָּכתּוב: 
 ִּכי ָכמֹו ַאּשּׁור ֵׁשֶבט ַאִּפי", ּוֵפרּוׁש ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע"
ְוכּו', ֶׁשּמּוָבא ְּבִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן קס"ה, סֹוֵבב 
ֶזה ַהֵּפרּוׁש ַּגם ַעל ַהְּכָלל. (שיש"ק א- א-תמב). 

ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה ִהְפִליג ְמאֹד ִלְפֵני מֹוַהְרַנ"ְּת 
ְּבעֶֹצם ּכַֹח ַהּתֹוָרה ְלהֹוִציא ֶאת ָהָאָדם ִמָּכל ִמיֵני 
ִטּנֶֹפת, ְוָאַמר לֹו ְּבֶזה ַהָּלׁשֹון: "ְוִכי יֹוֵדַע ַאָּתה ֶאת 

ּכַֹח ַהּתֹוָרה". (שם חלק א)

ָאַמר ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה: "עֹוד ִיְהֶיה ְזַמן, ֶׁשִּמי 
ִלְסֻעָּדה,  ָיָדיו  ֶׁשִּיּטֹל  ָּפׁשּוט,  ָּכֵׁשר  ִאיׁש  ֶׁשִּיְהֶיה 
(שם  ַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב".  ְּכמֹו  ָּגדֹול  ִחּדּוׁש  ִיְהֶיה 

חלק א)

פנינים
חסידות ברסלב



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

עונשו של מלשין
 - מדזי'קוב  מאיר  רבי  הרה"ק  היה  פלא  איש 
ה'אמרי נועם', בנו של הרה"ק רבי אליעזר מדז'יקוב 
ונכדו של הרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ. נציין כאן 
גרגיר פלא קטן על אודותיו, כפי שסיפר לימים נכדו, 
הרה"ק רבי חיים מאיר הגר - ה'אמרי חיים' מוויז'ניץ:

לפרנסתו  עסק  נועם'  ה'אמרי  של  מחסידיו  אחד 
באספקת תבואה ומוצרים שונים הקשורים לתחום 
ה'אמרי  של  ממסעותיו  באחד  המדינה.  לצבא  זה, 
נועם' - אותם ערך מפעם לפעם בין העיירות שבהן 
התגוררו חסידיו כדי לחזקם בתורה ויראת שמים - 

נתלווה אליו חסיד זה ושימש כיד-ימינו של רבו.

את  עשיר  חסיד  הזמין  העיירות,  לאחת  בהגיעם 
ערך  שם  לביתו,  שלו  הפמליה  בני  כל  עם  יחד  רבו 

סעודה  להם 
ה  ב ח ר
המלך  כיד 
כשהאדמו"ר 
בראש  יושב 
ם  י ב ו ס מ ה
ף  י ע ר מ ו
דברי  עליהם 
וחיזוק.  תורה 
כל  במשך 
הסעודה  זמן 
החסיד  עמד 
הזיכיון  בעל 
י  ר ו ח א מ
של  כיסאו 
נכון  הצדיק, 
בכל  לשמשו 
שיצטרך  רגע 

לכך.

ה  מ ו צ י בע
הסעודה  של 
אל  נכנס 
יהודי  הבית 

לרמה  שהתדרדר  זה,  יהודי  (מלשין).  'מֹוֵסר'  שהיה 
פריצי  אצל  להלשין  שהלך  מכך  התפרנס  שפלה, 
הסביבה והגויים על יהודים שעברו על חוקי המדינה. 
על כל הלשנה כזו נתנו לו הפריצים שכר כ"עידוד" 

למעשיו. זו הייתה פרנסתו.

המוסר נכנס ועמד בפינה שקטה, לא רצה לבלוט 
יתר על המידה. גם כך לא סבלו אותו היהודים, להם 

גרם צרות צרורות.

אך הנה מסתובב אליו ה'אמרי נועם' שכנראה ידע 
אתה  "ממה  הברנש:  של  מעלליו  על  קודשו  ברוח 

מתפרנס, יהודי?" 

שהוא   - לצדיק  יאמר  מה  לענות.  חשש  המלשין 
מלשין על יהודים וזוהי פרנסתו?!

לקנות  אתה  חפץ  שמא  "אמור,  ממשיך:  והצדיק 

מאכל  ומוצרי  התבואה  לאספקת  הרישיון  את 
וקלה  נאה  פרנסה  זוהי  המדינה?  לצבא  נוספים 
שעת  כעת  בפרט  בצידה.  עצום  ורווח  ששכר 
עבור  רב  למזון  זקוק  והצבא  בעולם,  היא  מלחמה 

חייליו הלוחמים".

שבעוד  היטב  הבין  החוויר.  הזיכיון  בעל  החסיד 
את  זה  לרשע  למכור  הרבי  לו  יורה  רגעים  מספר 
ונאה.  מכובדת  פרנסה  לו  שהכניס  שבידו  הזיכיון 

האם מגיע פרס ליהודי פחּות כזה?! 

המוסר שש כמוצא שלל רב על הצעתו של הרבי 
שחשש  כפי  במקום.  הזיכיון  את  לקנות  והסכים 
"מכור  לו:  ואמר  האדמו"ר  אליו  הסתובב  החסיד, 
את הזיכיון שבידך עם שטר ועדים כדת וכדין ליהודי 
לא  זה". 
החסיד  יכול 
לסרב ועשה 
י  ר ב ד כ
י  ר מ א ' ה

נועם'.

ר,  ו מ א כ
מלחמה  ימי 
ימים  היו 
 , ו ל א
ן  י ש ל מ ה ו
ץ  ר - ץ א
י  ר ח ו ס ל
ה  א ו ב ת ה
ש  כ ר ו
ת  ו י ו מ כ
ת  ו ר י ד א
תבואה  של 
מוטענות על 
קרונות  גבי 
ת  ב כ ר
ל  כ ו י ש
ן  ח ל ו ש ל
עם  המחירים  את  סיכם  כבר  המלחמה.  לחזית 
מהעסק  נאה  קופה  לעשות  והתכונן  הצבא  ראשי 

המכניס.

לה  הסתיימה  מוקדמת  הודעה  בלא  לפתע,  אך 
שהם  במברק  לו  הודיעו  הצבא  ראשי  המלחמה, 
אזרח  ובתור  החדש,  החוזה  את  עימו  מבטלים 
פשוט לא היה לו סיכוי לערער על החלטת ה'חלונות 

הגבוהים'.

ונכנס  רכושו  כל  את  המוסר  הפסיד  בין-רגע 
לחובות אדירים.

היטב  כעת  הבין  הזיכיון,  את  לו  שמכר  החסיד, 
ההפסד  ואת  רבו,  אותו  הציל  אדיר  הפסד  מאיזה 
כה  ששנים  האכזר  המוסר  על  כעונש  גלגל  הזה 

רבות הציק ליהודי הסביבה.

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

לא  וזה  החלקלק.  המורד  לכיוון  השלג  כדור  את 
השורשית  הבעיה  מהי  גם  אלא  הסטרטר,  רק 
ניתן  רוב  פי  על  כי  כולו,  התהליך  את  שמלווה 
לעצור את התהליכים ולחזור בתשובה – מה מנע 
מעם ישראל את הדרך לתשובה ולתיקון? איך זה 
שיהודי עם זקן ופיאות בדור של בית מקדש וכהן 
גדול סנהדרין ומלך ונביאים – עובר על כל התורה? 
וזו באמת שאלה עמוקה שרק יודע תעלומות יכול 
להעיד עליה, אפילו חכם ונביא לא יודע ולא מבין.

לחיים  ישירה  השלכה  לה  שיש  שאלה  זו  וכן 
נגמרו  לא  והנשירה  ההידרדרות  שהרי  כולנו,  של 
בחורבן, זה תהליך שקיים גם היום ועלינו להישמר 
של  ראשיתו  את  שנדע  ידי  ועל  היום,  גם  מפניו 
לפני  הנכונה  התרופה  את  לתת  ונדע  התהליך 
למצבים  נגיע  לא   – משליטה  יוצא  שהעסק 
הגורם  זה  אם  ובנוסף,  הפיכים.  והבלתי  הקשים 
גם  זה   – שלנו  הגלות  של  המצב  לכל  העמוק 

השורש העמוק לתיקון וליציאה מהגלות!

אז באמת מה התשובה?
לנו  ונותר  הראשונות  השאלות  שלוש  על  ענינו 
לענות על השאלה הרביעית ולהבין את התשובה 
של ה', מהי משמעות המילים "שלא בירכו בתורה 

תחילה"?

עם  של  הלבבות  שבאמת  נתן  רבי  ומבאר 
ישראל בוערים מאוד לה' יתברך, וגם אחרי שעשו 
ולתקן  לשוב  דרך  להם  הייתה  תמיד  שעשו,  מה 
והעמוקה  הפנימית  הבעיה  אבל  למסלול.  ולחזור 
שלהם הייתה פשוט חוסר הערכה. הם "לא בירכו 
בתורה" הכוונה היא שהם לא העריכו את הזכות 
שנפלה בחלקם. וכשבן אדם לא יודע להעריך, הוא 
נופל ונופל ומגיע ממש לשפל המדרגה ללא יכולת 

להתרומם.

יודע  כן  האדם  שכאשר  מרובה,  טובה  ומידה 
להעריך ולשמוח בחלקו, אז הוא יכול להתרומם 
מאוד  עמוקה  נקודה  זו  נפילה.  מכל  ולהתעלות 

שרק הקב"ה יודע.

וזו לשונו של רבי נתן:
ולברך  בהתורה  לשמוח  ִלָּבם  נתנו  "שלא 
החסד  על  עת  בכל  יתברך  לה'  ולהלל  ולהודות 
הנפלא והנורא הזה אשר עשה ִעָמנו אשר בחר 
בנו מכל העמים... שצריך כל אחד אפילו אם נפל 
דייקא  הוא  כן  פי  על  אף  שהוא,  כמו  ונתרחק 
צריך להיות רגיל בתודה והודאה להודות על מעט 
דמעט הנקודות טובות שיש בו עדיין, ועל ידי זה 

יזכה לצאת מכל הצרות ולהתקרב לה' יתברך..."

זאת אומרת שהדרך של שמחה והערכה בכל 
והיסוד  העמוקה  העצה  היא  לאדם  שיש  מה 
חסר  וכשזה  בחיים,  ההתקדמות  כל  של  הפנימי 
חלילה, אז האדם הולך ו"מאבד גובה" עד שהוא 
והחידוש  ובגשמיות.  ברוחניות  לגמרי  מתרסק 
מפתח  רק  לא  שזה  הוא  נתן  רבי  של  הגדול 
מכל  יתברך  לה'  ולהתקרב  ברוחניות  להיוושע 
מקום, אלא זה גם המפתח להיוושע מכל הצרות 
דוגמאות  נביא  הבא  בשבוע  ה'  ובעזרת  כפשוטו. 
מדהימות ומעשיות ליסוד הזה, שבו תלוי בניין בית 
שבזכות  רצון  ויהי  כקדם.  ימינו  וחידוש  המקדש 
שנודה לה' ונעריך כל נקודה טובה – הימים האלה 
(עפ"י  ולשמחה.  לששון  ישראל  ולכל  לנו  יתהפכו 

לקו"ה פריקה וטעינה ד לה)

בברכת שבת שלום ומבורך
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מקור כל הטוב
בן  שמעון  רבי  אמר  כא):  (מ"ר  במדרש  מובא 
חלפתא: אין כלי מחזיק ברכה אלא שלום, שנאמר 
(תהל' כט): ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום. 

פירוש הדברים הוא, שרק מי 
יכול  בביתו,  שוכן  שהשלום 
ממש  של  הצלחה  להצליח 

בחיים. 

שממנה  ה',  ברכת  כי 
ההשפעות  סוגי  כל  נמשכים 
הגשמיות  וההצלחות 
פרנסה;  הן   - והרוחניות 
ילדים;  חינוך  בריאות; 
בזה  וכיוצא  ושמחה  הרווחה 
- והן קדושה; ילדים צדיקים; 
וכיו"ב  ברוחניות  התקדמות 

של  הכלי  ידי  על  רק  להתקיים  יכולה  זו  ברכה   –
אלא  ברכה  מחזיק  כלי  אין  נאמר:  שהרי  השלום, 
את  להחזיק  יכול  השלום  שרק  שפרושו,   – שלום 

הברכה, ולא שום דבר אחר.

רק זוג שעובד ומתאמץ לקנות את מידת השלום 
"שלום",  הנקרא  לכלי  לזכות  יכול  הוא  רק  בביתו, 
שמחזיק את כל הברכות, וזה דבר שרואים בחוש, 
שכאשר אין שלום בין בני הזוג, אין להם ברכה בכל 

מה שיעשו!

בעלי  אנשים  שניהם  ליעוץ.  זוג  אלי  הגיע  פעם 
מעמד וכבוד שמרוויחים סכומים גדולים. מן הסתם, 
האשה  והנה,  בהם.  מקנא  אותם  הרואה  כל 
אינו  שהשלום  לי  מספרת 
שורר בביתם, ובפרנסה - הכל 
אחיזת עיניים, שניהם שקועים 
גדולים  וב"מינוסים"  בחובות 
בבנק, וכל מה שהם מרוויחים 

- מתמסמס ונעלם...

מתחננת  האשה  וכך 
תעזור  לנו,  תעזור  בדמעות: 
לנו... אין לנו למי לפנות ולספר 
את האמת. בעלי איש מכובד 
לו  לגרום  רוצה  ואינני  ומוכר, 
שלום  לו  שאין  שידעו  לביזיון, 
שום  לנו  אין  כך.  לחיות  יכולה  איני  אני  אבל  בית. 
ברכה. בכל יום משהו אחר מתקלקל: פעם האוטו 
כל   - כיוונים  מיני  מכל  נזקים  ועוד  המקרר,  ופעם 

הכסף מתבזבז לנו על תקלות אלה או אחרות...

הזה  הזוג  שבני  שלמרות  התברר,  דבר,  של  כללו 
בחובות,  שקועים  הם   – גדולות  הכנסות  בעלי  הם 
שאין  מחמת  רק  וזה  החיים,  על  ומתלוננים  בוכים 
השלום!   - הברכה  את  שיחזיק  הכלי  את  להם 
מגיעה  לא  שלהם  שההכנסה  אנשים  לעומתם, 
להם  ויש  הללו,  הזוג  בני  של  מההכנסה  לעשירית 

שלום בית - לא חסר להם דבר! כי יש להם ברכה! 
לכן אין להם חובות, ולא מתקלקל אצלם כלום, והם 

תמיד שמחים.

עוד אמרו חז"ל (סוטה יז): איש ואשה זכו - שכינה 
מלווה  השכינה  בית,  שלום  להם  שיש  זוג  ביניהם... 
אותם תמיד, ויש להם הגנה מכל פגעי העולם וברכה 
והצלחה בכל אשר יפנו. ואילו בני זוג שאין להם שלום 
בפניהם  סגור  והכל  סכנה,  לכל  חשופים  הם  בית, 
לא  הנ"ל:  חז"ל  דברי  בהמשך  שמובא  כמו  וחשוך, 
זכו - אש אוכלתם... וממילא אין אפשרות שיצליחו 
בשום עניין, כי "שלום" הוא שמו של הקדוש-ברוך-

הוא, והוא יתברך שוכן רק במקום שיש שלום.

ההשפעות  לכל  המקור  הוא  בית  ששלום  נמצא 
להתעלות  האדם  את  המביאות  ה',  ברכת  של 
בצלם  שנברא  כאדם  מהותו  ולשלמות  רוחנית 
אלוקים, והוא גם היסוד והשורש לתיקון העולם. לכן, 
כשניגשים ללמוד ולעבוד לזכות לשלום בית, צריכים 
נוחות,  של  עניין  אינו  בית  שלום  בלב:  היטב  לקבוע 
הוא  אלא  לחיים,  ושיפור  תוספת  כעין  חיים,  רמת 
ובבניין  בפרט,  האדם  בחיי  ביותר  החשוב  היסוד 

העולם בכלל.

וימצא  בחיים  דרכנו  את  שיתווה  צריך  זה  יסוד 
שיש  שאיפה  או  מטרה  כל  של  ובראשונה  בראש 
והיקר  החשוב  הדבר  הוא  בית  שלום   - בחיים  לנו 
ביותר שישנו בעולם! צריך להשקיע את כל הכוחות 
גדולים  לוויתורים  מוכנים  ולהיות  להשיגו,  בשביל 

מאד בשבילו! לא להפסיד אותו בשום מחיר!

הצדיק הקדוש רבי אהרן גולדשטיין, הרב מברסלב, 
היה מגדולי תלמידי רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, 
של  רבה   – משה  רבי  לאביו  ה'תקל"ה  בשנת  נולד 

קרסין.

עוד בצעירותו אמרו עליו תושבי קרסין: "יפה כח 
גדול  רב  היה  שאביו  למרות  זאת  האב",  מכח  הבן 
את  ראה  אביו  גם  שמיים.  ויראת  בתורה  ומופלג 
מעלותיו הגדולות של בנו ומסר לו את רבנות קרסין 

בעודו בחיים.

מסופר כי רבינו נחמן מברסלב צפה ברוח קודשו 
לתלמידו,  שיהפוך  ורצה  אהרן  רבי  של  במעלותיו 
לתלמידיו:  ואמר  במקווה  טובל  אותו  ראה  ופעם 
"הוא טבל יפה, כשיתקרב אלי הוא יטבול יפה יותר".

הקדוש  הצדיק  מתלמידי  היו  ואביו  אהרן  רבי 
אהרן  רבי  ששמע  פי  על  ואף  מטיטייב,  אהרן  רבי 
לו  היה  כי  אליו  התקרב  לא  הקדוש  רבינו  אודות 
התגורר  שרבינו  בעת  מקושר.  היה  שאליו  רבי  כבר 
דודו  בבית  לביקור  אהרן  רבי  הגיע  במדוודיבקא 
הוא  אף  והיה  בעיר  רבינו  לבית  בסמוך  שהתגורר 
מתלמידי הרבי מטיטייב. כשהגיע, עוד טרם הספיק 
לנוח מהדרך, שלח רבינו אנשים לקרוא לו לביתו. רבי 
את  נתן  וכשנכנס  רבינו  לבית  ומיד  תיכף  סר  אהרן 

ידו לשלום, כנהוג.

 – מהנסיעה  קרה  שהיתה   – ידו  את  תפס  רבינו 
מאוד.  קרה  "ידך  לו:  ואמר  רגעים  כמה  בה  אחז 
אמנם אתה בא מנסיעה, אולם שמעתי שאתה רב 
וחכם גדול, ואם כן, היה עליך לחמם הידיים, כי עיקר 

החכמה מהידיים. בפרט שמסתמא הסמיכך אביך, 
ששמו משה, ויקוים בך 'כי סמך משה את ידיו עליו'". 
רבינו הקדוש עדיין אחז בידו של רבי אהרן והמשיך: 
"אצלי תחמם הידיים! היינו האמונה, כי הכתוב מעיד 
על משה 'ויהי ידיו אמונה' ואצלי העיקר הוא אמונה". 
עם  פגישה  אותה  על  מכן  לאחר  סיפר  אהרן  רבי 
השחר,  לעלות  סמוך  עד  שנמשכה  הקדוש  רבינו 
ואמר שאם לא בא לעולם רק בשביל אותו הלילה, 

זה כבר מספיק לו.

כאשר גילה רבינו הקדוש את 'התיקון הכללי' ייחד 
מנעמירוב,  נפתלי  רבי  היה  אחד  עדים,  שני  כך  על 
והשני היה רבי אהרן מברסלב. וכך אמר רבינו: "הנני 
מיחד אתכם לעדים נאמנים… אני מוכרח לחזק את 
דברי בעדים כשרים על עניין שרוב העולם נכשלים 

בו, ובוודאי שתיקון זה טוב ומועיל הוא לכל דבר".

פעם גילה רבינו לרבי אהרן כי יסתלק מן העולם 
בחודש אב. אי לכך, במשך 19 שנה נהג לערוך סעודה 
גדולה  בשמחה  והיה  אלול,  חודש  ראש  מדי  גדולה 
שיש לו עוד 11 חודשים של חיים, כי כל כך האמין 
ריקם.  ישוב  לא  מדבריו  אחד  שדבר  רבינו  בדברי 
רבי  הסתלק  שבה  השנה  ה'תר"ה,  תמוז  בחודש 
נתן, נפל רבי אהרן למשכב, קרא לבניו ואמר להם: 
"אומרים שאני גאון ולמדן, אי לכך מובן שבחרתי לי 
דרך חיים טובה ביותר, הלא היא התקרבותי לרבינו. 
לכם".  להוריש  ברצוני  הזאת  הטובה  הדרך  את 
70 בן  בהיותו  ה'תר"ה,  שנת  אב  לחודש  א'  ביום 
שנה, נסתלק רבי אהרן לשמי מרומים ונטמן בבית 

הקברות העתיק של ברסלב.

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

052-2240696
הבית לשלום  הסדרה 

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

רבי אהרן גולדשטיין זצ"ל
הרב מברסלב
א' אב

שלום בית הוא המקור 
לכל ההשפעות של 

ברכת ה', המביאות את 
האדם להתעלות רוחנית 
ולשלמות מהותו כאדם 
שנברא בצלם אלוקים
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052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

ילדון חידודון

הוא  ולשני  הצלה  הוא  שלאחד  מקום  אותו 
תקלה?

וגו',  איש  היה  לא  ובאלה  ס"ד)  (כ"ו,  בפסוק  רש"י  תשובה: 
היו  שהן  לפי  המרגלים,  גזרת  נגזרה  לא  הנשים  על  אבל 

מחבבות את הארץ.

הזוכה: שלום. ק.  ירושלים.

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

בין הפותרים יוגרלו מתנות

ֱאמֹר ּתֹוָדה – ִּתְרֶאה ִנִּסים
'ֵנס  לֹו  קֹוֵרא  ֶׁשֲאִני  ֵנס  ִסַּפְרִּתי  עּוִרים,  ַהּׁשִ ְּבַאַחד 
ָקָטְנִצ'יק'. ָהָיה ִלי ָּבֶאְצַּבע ֶּפַצע ָקָטן, א ּכֹוֵאב, ֲאָבל 
ָּדם.  ִלְפָעִמים  ִמֶּמּנּו  ְוָזב  ָּפתּוַח  ָהָיה  הּוא  זֹאת  ְּבָכל 
ַׁשָּבת  ְּביֹום  ִנְסַּגר.  א   ָֹאר ְזַמן  ֶׁשְּכָבר   ֲחָת ָכֶּזה 
ָיַרד ִלי ָּדם ֵמַהֶּפַצע ַהֶּזה, ְוָכ ְסָתם ָחַׁשְבִּתי ְלַעְצִמי, 
ָּכל  ַהֶּטַבע?   ְּבֶדֶר ַהֶּפַצע  ֶׁשִּיְתַרֵּפא  ֶאְפָׁשר   ֶׁשֵאי
ְּפַלְסֵטר  ָלִׂשים  ֲאִפּלּו  ֶאְפָׁשר  ִאי  ָיַדִים,  נֹוְטִלים  ַהּיֹום 
ְוכּו' – ָּכ ָחַלף ַהָּדָבר ְּבַמֲחַׁשְבִּתי. ַאֲחֵרי ֵכן, ְּכֶׁשָעִׂשיִתי 
ִהְתּבֹוְדדּות, הֹוֵדיִתי ַלה' ַעל ַהֶּפַצע, ַמָּמׁש ְמַעט, אּוַלי 
ַּדָּקה. ַלָּמֳחָרת ַהֶּפַצע ֶנֱעַלם! ָּפׁשּוט ֶנֱעַלם ְלא ֵזֶכר! 
ֲאִני קֹוֵרא ָלֶזה 'ֵנס ָקָטְנִצ'יק' ִּכי ַהֶּפַצע ַהֶּזה א ַמָּמׁש 
ִהְטִריד אֹוִתי, ְוַגם א ָהִייִתי ָצִרי ַלֲעׂשֹות ֵאיזֹו ֲעבֹוָדה 
ּתֹוָדה...  ָאַמְרִּתי  ַּדָּקה  ַרק  ַיֲעבֹר,  ֶׁשהּוא  ְּכֵדי  ְּגדֹוָלה 
ַהֶּטַבע   ְּבֶדֶר ָהָיה  א  ֶזה  ִּכי  ָעצּום,  ֵנס  ֵּכן  ֶזה  ֲאָבל 
ָׁשבּועֹות  ַּכָּמה  ֶׁשְּכָבר  ִּבְפָרט  ַהֶּזה,  ַהֶּפַצע  ֶׁשִּיְתַרֵּפא 
ָאז  ָעָליו,  ְלהֹודֹות  ֶׁשָּזִכיִתי  ַאֲחֵרי  ּוִמָּיד  ָעַבר,  ֶׁשֹּלא 
ֶׁשל  ִמִּלים  ַּכָּמה  ָּפׁשּוט   – ָהָיה  ְּכא  ָעַבר  ִמָּיד  הּוא 
ֶׁשֶאְתַחֵּזק  ָרָצה,  ֶׁשה'  ָמה  ֶזה  ֶנֱעַלם...  ְוהּוא  הֹוָדָאה 
ַהְּקַטִּנים  ַהְּדָבִרים  ַעל  ְּפָרִטית  ְּבַהְׁשָּגָחה  ֶּבֱאמּוָנה 
ֶׁשּשֹׁוְכִחים ְלַיֵחס אֹוָתם ַלה'. ַהּתֹוָדה – זֹו ָהֱאמּוָנה, ְוזֹו 
ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשָהָיה ָצִרי ַלֲעׂשֹות ַעל ַהֶּפַצע ַהָּקָטן.... ֵיׁש 
ָּכֵאֶּלה ֶׁשאֹוְמִרים: ֲאִני א ְמֻסָּגל לֹוַמר ּתֹוָדה, ִּכי ֲאִני 
ַמְרִּגיׁש ֶׁשֲאִני ְמַׁשֵּקר ֶאת ַעְצִמי; ֲאִני ֵּכן רֹוֶצה ָלֵצאת 
ֶאת  ְּכָבר  ִלְמצֹא  רֹוֶצה  ֵּכן  ֲאִני  ַהְּמִעיִקים;  ֵמַהחֹובֹות 
ַהִּזּוּוג ּוְלִהְתַחֵּתן; ֲאִני ֵּכן רֹוֶצה ְיָלִדים ֲאָבל ַהְּמִציאּות 

ֲאִני  ֶׁשּבֹו  ַּבַּמָּצב  ִלְׂשמַֹח  ְמֻסָּגל  א  ֲאִני  ִלי;  ֶׁשָעצּוב 
ִנְמָצא ְועֹוד לֹוַמר ַעל ֶזה ּתֹוָדה...

 ָאז ֲאִני אֹוֵמר ָלֶהם ֶאת ַהֶהְסֵּבר ַהָּבא: ָאָדם ָצִרי
ִנִּסים  ִלְראֹות  ִּבְׁשִביל  א   –  ִיְתָּבַר ַלה'  ְלהֹודֹות 
ְוִנְפָלאֹות – ֶאָּלא ִמּתֹו ְנֻקַּדת ִּבּטּול ַלה' ִיְתָּבַר, ֶׁשּזֹו 
ְוֵאין  ָּבעֹוָלם,  ַרע  ׁשּום  ֵאין  ּוְבַוַּדאי  ֶׁשְּבַוַּדאי  ָהֱאֶמת 
ַהּכֹל  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ֱאמּוָנה   ִמּתֹו ָּבעֹוָלם,  ִחָּסרֹון  ׁשּום 
ּוְלָהִבין  ֶּבֱאֶמת  ְלִהְתעֹוֵרר  זֹוֶכה  ָהָיה  ָאָדם  ִאם  טֹוב. 
ֲאִמִּתית,  ְלהֹוָדָאה  ַמִּגיַע  ָהָיה  הּוא  ַהּזֹו,  ַהְּנֻקָּדה  ֶאת 
ְוָהָיה ָּתִמיד ְּבִׂשְמָחה, ְוָאז הּוא ָהָיה ַמְמִׁשי ֶאת ָּכל 
ַהִּנִּסים ֶּבֱאֶמת. ְּכמֹו ֶׁשִהְסַּבְרִּתי ַּבַּמְרָּגִלּיֹות ּוַבְּסָפִרים: 
א  הּוא  ְוַכֲאֶׁשר  ַלה',  ַרָּבה  ּתֹוָדה  אֹוֵמר  ָאָדם  ִאם 
נֹוָׁשע הּוא ֶנְחָלׁש ֶּבֱאמּוָנה – הּוא ְלַמֲעֶׂשה, סֹוֵתר ֶאת 
ַעְצמֹו: ֲהֵרי ָאַמְרָּת ֶׁשָּכל ָמה ֶׁשה' עֹוֶׂשה ְלטֹוָבה עֹוֶׂשה, 
ְוָאַמְרָּת ּתֹוָדה, ָאז ָמה ִהְׁשַּתָּנה? ָהֱאמּוָנה ְלעֹוָלם א 
ִמְׁשַּתָּנה. ָהֱאמּוָנה ֶׁשָּכל ָמה ֶׁשה' עֹוֶׂשה ְלטֹוָבה עֹוֶׂשה, 
ַקֶּיֶמת ְוִנְׁשֶאֶרת ְּבָכל ַהַּמָּצִבים, ָמה ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה. ִאם ֵּכן, 
ֶׁשָאַמְרָּת  ָמה  ֶׁשָּכל  ְמַגֶּלה  ַאָּתה  ֶנְחָלׁש  ֶׁשַאָּתה  ָּבֶזה 
ָפה ְוַלחּוץ. א ֵהַבְנָּת ֶׁשַהַהְׁשָּגָחה  ּתֹוָדה, ֶזה ַרק ֵמַהּׂשָ

.ִהיא ָּתִמיד ְלטֹוָבְת ֶׁשל ה' ִיְתָּבַר

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

מדריכות בקיטנה (חלק ב)
ֶכת. יָמה ַלְמַחּנֶ ְלָמֳחָרת ָמַסְרנּו ֶאת ָהְרׁשִ

יָמה  ְרׁשִ "ּוָואּו", ָאְמָרה ַהּמֹוָרה ְלַאַחר ִעּיּון ּבָ
ַאף  טֹוִבים.  ׁש  ַמּמָ ַרְעיֹונֹות  "ֵאּלּו  ֵהַכּנּו,  ׁשֶ
ָיִפים  ַרְעיֹונֹות  ה  ֵאּלֶ ּכָ י  ְלּתִ ִקּבַ לֹא  ַעם  ּפַ

ה ח'". ִכּתָ נֹות ּבְ ִמּבָ

ַבע.  ֱאִליׁשֶ ל  ׁשֶ ֵעיֶניָה  ּבְ ִנְדָלק  אֹור  ָרִאיִתי 
ֲאַנְחנּו  טּוחֹות ׁשֶ ְמָחה. ָהִיינּו ּבְ ְך ׂשָ ל ּכָ ִהיא ּכָ

ְפִנים. ּבִ

ְדִריכּות.  ן ָעַבר ָעֵלינּו ּבִ ַאַחר ִמּכֵ ּלְ בּוַע ׁשֶ ָ ַהּשׁ
מֹות  ׁשְ ְלַהְכָרַזת  ה  ַרּבָ ָּיה  ִצּפִ ּבְ ינּו  ִחּכִ יֹום  ל  ּכָ
בּוַע הֹוִדיָעה  ְדִריכֹות. ְלַאַחר ׁשָ ַהּמַ
סֹוף  ּבְ ׁשֶ ַהּמֹוָרה 
עּור  ִ ַהּשׁ

ִלְהיֹות  ְבֲחרּו  ּנִ ׁשֶ נֹות  ַהּבָ מֹות  ׁשְ ְרְסמּו  ִיְתּפַ
ְיָטָנה. ּקַ ְדִריכֹות ּבַ ַהּמַ

ה  ּמָ ּכַ ל  ּכָ ָהרֹאׁש  ֶאת  סֹוְבָבה  ַבע  ֱאִליׁשֶ
ׁש ִקְצַרת  ִהיא ַמּמָ י. ָרִאיִתי ׁשֶ יט ּבִ ּקֹות ְלַהּבִ ּדַ
ה ְלעֹוָלם  עּור ַהּזֶ ִ ַהּשׁ רּוַח. ָהָיה ִנְדֶמה ָלנּו ׁשֶ
יַע ְוַהּמֹוָרה  עּור ִהּגִ ִ ה, סֹוף ַהּשׁ ֵמר. ְוִהּנֵ לֹא ִיּגָ
ְבֲחרֹות.  ַהּנִ נֹות  ַהּבָ מֹות  ׁשְ ֶאת  ִהְקִריָאה 
ִלְהיֹות  ִנְבֲחרּו  ַחְברֹוֶתיָה  ְוָכל  ֶאְפָרת 
ָהִיינּו  ִנְבַחְרנּו.  לֹא  ַוֲאִני  ַבע  ֱאִליׁשֶ ַמְדִריכֹות. 
ֶאְפָרת.  ל  ׁשֶ ָהַרְעיֹונֹות  ֶאת  ָרִאינּו  ֲהמּומֹות. 
יֹום  ה  ּתָ ַהּכִ ְלָכל  קֹול  ּבְ אֹוָתן  ִהְקִריָאה  ִהיא 
ֻמְצָלִחים  ָהיּו  לֹא  ְכָלל  ּבִ ֵהם  ָלֵכן.  קֶֹדם 
ְלַהֲאִמין  ָיכְֹלנּו  לֹא  נּו.  ּלָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִויִציָרִתִּיים 
ַוֲאִני  ַבע  ֱאִליׁשֶ יֹום  אֹותֹו  ּבְ ִנְבַחְרנּו.  ּלֹא  ׁשֶ

ָהִיינּו  ה.  ַהְרּבֵ ַתְקנּו  ְך ׁשָ ּכָ ל  ּכָ

ְמֻאְכָזבֹות, 
ָלנּו  ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ

ְסּכּול  ַהּתִ ֶאת  יַע  ְלַהּבִ ה  ּפֶ ּבַ ים  ִמּלִ ֲאִפּלּו 
י ְלֵהָרֵדם. ָהִייִתי  ְיָלה לֹא ִהְצַלְחּתִ ּלַ ה. ּבַ ׁשֶ ַהּקָ
ִהיא  ַלֶחֶדר.  ִנְכְנָסה  י  ִאּמִ ֲעצּוָבה.  ְך  ּכָ ל  ּכָ
ְמאֹד  ְוֵהִביָנה  ֵעיַני  ּבְ ָהַעְצבּות  ֶאת  ָרֲאָתה 

י. ְלִלּבִ

ְכֵאב. י ּבִ ַאְלּתִ "ֵאיְך ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות?", ׁשָ

ָעְנָתה  ֶזה",  ֶאת  ְלָהִבין  ה  ָ ִמְתַקּשׁ ֲאִני  ם  "ּגַ
ן.  ֵהַכְנּתֶ ׁשֶ יָמה  ָהְרׁשִ ֶאת  "ָרִאיִתי  א,  ִאּמָ
ָסֵפק  ֵאין  ֶפר,  ַהּסֵ ית  ּבֵ ַהְנָהַלת  ּבְ ָהִייִתי  ִאם 
ֵכן. ֲאָבל לֹא ֶאת  ּקֶֹדם ּכֹל ָהִייִתי ּבֹוֶחֶרת ּבָ ׁשֶ

ָחׁשּוב  ַהּכֹל ֲאַנְחנּו ְמִביִנים. ָמה ׁשֶ
ַעת  ׁשְ זֹו  ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ הּוא  ִלְזּכֹר 
רֹוֶצה  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ יֹון.  ִנּסָ
ֲעׂשּו ִעם ָהַאְכָזָבה  ִלְראֹות ָמה ּתַ

ֶכן". ּלָ ְסּכּול ׁשֶ ְוַהּתִ

הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ֶבת  חֹוׁשֶ ַאּתְ  "ָמה 
ְסּכּול  ְוַהּתִ ָהַעְצבּות  ִעם  ה  ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ רֹוֶצה 

י. י ֶאת ִאּמִ ַאְלּתִ ה?", ׁשָ ַהּזֶ

המשך בשבוע הבא

ילדים אומרים תודה
סיפור בהמשכים לילדים

052-2240696
מתנה ושמה תודה

רוצה גם לזכות בהגרלה?
גם אתה יכול!
שלח לנו סיפור תודה ותיכנס להגרלה
al5308000@gmail.com

ָ ַ
ַרָב ָּיה ִצּפִ ּבְ ינּו ִחּכִ יֹום  ל  ּכָ

בּוַע הוִדיָעה ְדִריכֹות. ְלַאַחר ׁשָ ַהּמַ
סֹוף  ּבְ ׁשֶ ַהּמֹוָרה 
עּור  ִ ַהּשׁ

קֶד
ל נּו.  ֶשּלָ מו ּכְ ִויִציָרִתִּיים 

ֱאִליׁשֶ יֹום  אֹותֹו  ּבְ ִנְבַחְרנּו.  ּלֹא  ׁשֶ
ָהִיינּו  ה.  ַהְרּבֵ ַתְקנּו  ׁשָ

מ
ּלֹ ׁשֶ



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

חום ואהבה או חום גבוה פרק ג'
צריך  שלילד  הסברנו,  הקודמים,  הפרקים  בשני 

להעניק "חום ואהבה"- ובמידה גדושה. 

לילדיהם  המעניקים  ההורים  את  וכל  מכל  שללנו 
"חום גבוה"- פינוק. 

חום  המקבל  ילד  בין  בהבדל  נתמקד  השבוע 
ואהבה לבין ילד המקבל פינוק.

המילה  על  מדברים  אנו  כאשר  מפונק?  מיהו 
משמעויות  לשתי  מתכוונים  בעצם  אנו  "פינוק" 

שונות: משמעות חיובית ומשמעות שלילית.

פינוק במשמעות החיובית: 

בכבוד,  לילד  להתייחס  לב,  תשומת  למתן  הכוונה 
ברוך, בנחת, להקשיב לו, להכיר את העולם הרגשי 
שלו, לדעת איך הוא מתמודד עם קשייו, לתמוך בו, 
ולהחמיא  לפרגן  בתחושותיו,  ברגשותיו,  להתעניין 
לו, לספר לו כמה שהוא טוב, מצליח, צדיק וחשוב, 
לחבק, ללטף ולנשק אותו. לקרוא איתו סיפור לפני 
זה,  חיובי  יחס  ועוד.  איתו  ולשחק  לטייל  השינה, 
מותנה  שאינו  היחס  ובעיקר  ילדו  כלפי  הורה  של 
יוצר  הילד,  של  הלימודיים  בהישגיו  או  בהתנהגותו 
ביטחון  ובונה  לילדו  הורה  של  וחיוני  אמיתי  קשר 

עצמי ודימוי עצמי חיובי אצל הילד. 

את  רואים  וכשהם  "להתפנק"  שאוהבים  ילדים 
ומנשקים  מחבקים  אליהם,  רצים  הם  ההורים 
כמובן  וההורים,  יותר.  בריאים  ילדים  הם  אותם 
הורים מאושרים. אפשר לומר בביטחון מוחלט, כי: 
לחום ואהבה כמעט ואין גבול ומידה וככל שהחום 
כך  בנדיבות,  יושפעו  לעיל,  המתוארים  והאהבה 
תהיינה התוצאות בשטח. הילד ירגיש בטוח בעצמו 

ויהיה ילד מאושר!

ילדים זקוקים מאוד ל"פינוק" מהסוג הזה. הורים 
ילדם  יצא  ח"ו  פן  ב"פינוק",  להגזים  חוששים  רבים 

"ילד מפונק".

ואין  כמעט  חיובי  בפינוק  כי  לדעת  צריך  אך 
מהסוג  פינוק  הרבה  שיקבל  ילד  להגזים.  אפשרות 
שהוריו  היודע  מאושר  ילד  יהיה  לעיל,  שנכתב 

אוהבים אותו, לא ילד מפונק.

פינוק במשמעות השלילית: 

ילד מפונק הוא ילד תובעני, בכיין ועקשן, החושב 
שהכל מגיע לו וכולם צריכים למלא את רצונו. 

לא  כזה,  נעשה  השלילי  מהסוג  המפונק  הילד 
נעשה  הוא  אלא  ואהבה.  חום  לב,  תשומת  ממתן 
יש  ולבכיו  שלהתעקשויותיו  מרגיש  הוא  אם  כזה, 

השפעה עליכם.

עודף תשומת לב והערכה, לא יהפכו ילד-למפונק. 
הפיכת ילד למפונק אינה תלויה כלל ב- כמה תתנו 

לו, אלא ב- איך תתנו לו.

לשנות  או  לו  לוותר  לכם  לגרום  יצליח  הילד  אם 
את דעתכם, בעזרת בכי ואיומים- הוא יבין שזו דרך 
טובה ומהירה להשפיע עליכם ולכן יעשה זאת שוב 
השלילית  בצורה  מפונק  לילד  נהפך  הוא  כך  ושוב, 

של הביטוי.

אינו  רבות,  בקשות  שמבקש  שילד  לדעת  עלינו 
בהכרח ילד מפונק- אם הוא מקבל גם את התשובה 

"לא" כתשובה. 

ילד שמבין ומקבל את החלטת הוריו, אינו מפונק. 
לדוגמא: "דניאל, אמא לא יכולה לגשת אליך עכשיו, 
מבין  דניאל  אגיע."  הירקות,  את  לחתוך  כשאסיים 
ואינו מנדנד, ברור לו שההחלטה אם לגשת אליו או 
לא נתונה בידיים של אמא. ילד זה, הוא ילד המקבל 

סמכות ומכאן שאינו ילד מפונק.

אני המלך

ילד מפונק, עשוי לאיים "שירביץ לכם" או "שישבור 
את..." או "שלא ילך לגן או לביה"ס" אם לא תיקחו 
אותו אתכם לדודים, או אם לא תקנו לו את הממתק 
לא  זה  כמובן  כזה?!  נהיה  הוא  איך  וכדו'.   שביקש 
אנו  שהיום  מתמשך  תהליך  היה  זה  היום,  התחיל 
מרגישים אותו במלא עוצמתו. אך בהתחלה זה היה 
בסיטואציה  היינו  כאשר  עדינה.  יותר  קצת  בצורה 
כזו, שבה החלטנו משהו ולילד זה לא התאים והוא 
ניסה להתנגד, כאשר "ויתרנו" לו וקנינו את הממתק 
או שלקחנו אותו אתנו- הפכנו אותו "לילד מפונק" 
זה נקרא פינוק שלילי שיגרום לו ח"ו להישאר מפונק 
עלינו  כלום.  עצמו-  מטובת  חוץ  רואה  שאינו  ואנוכי 

להפנים היטב! לא הממתק עצמו הרס את חינוכו 
של הילד, אלא הדרך שגילה להשפיע עלינו.

לאסוף  לו  שאמרנו  משום  בבכי  הפורץ  ילד  גם 
כך  על  עומד  והוא  המשחק  המשחקים לאחר  את 
מפונק.  ילד  במקומו-הוא  יאספו  אחיו  או  שאנחנו 
והוא  רצונו,  פי  על  יעשה  שהכל  רוצה  מפונק,  ילד 
"לא"  המילה  את  לקבל  רוצה,  אינו  או  מסוגל  אינו 
גם  במקומו  שנעשה  רוצה  מפונק  ילד  כתשובה. 

דברים שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו.

לא לחיץ ולא סחיט 

כדי שילדנו לא יהיה ח"ו מפונק, חשוב להבהיר לו 
שוב ושוב שאנו לא מושפעים ממנו ולא מתרגשים 
מהבכי והצרחות שלו (במידה ומדובר בילד קטן) ולא 
מפחדים מהאיומים שלו (בילד גדול). חשוב להבהיר 
לו שאבא לא לחיץ ולא סחיט. אם אבא רוצה הוא 
יקנה לך ואם אבא החליט לא לקנות לך, אז הוא לא 

יקנה, אין טעם לנדנד ולשכנע. 

להשתמש  ולא  נורמאליים  הורים  להיות  כמובן 
אובססיבית.  או  מופרזת  בצורה  שלנו  ההורי  בכוח 
מצד שני עלינו להימנע מהבטחות רבות מידי, בכדי 
לא לגרום לנו ולילד להיכשל. חשוב מאוד להשתמש 
במשפטים קבועים, ממש כמו בשטיפת-מוח: "אמא 
החליטה שעכשיו אי אפשר לשחק בקליקס" (וכמובן 
יתקיים).  שדיבורה  כך  על  לעמוד  צריכה  גם  אמא 
של:  בסיגנון  הוא  טוב,  ממש  שעובד  משפט  סגנון 
מסדר  ילד  כל  שלנו  "בבית  לדוגמא:  שלנו".  "בבית 
את המיטה שלו בבוקר" או "בבית שלנו כולם ישנים 

בשעה שמונה וחצי"

חינוך אינו אילוף, חינוך הוא תהליך. ולהתליך טוב 
המעוניינים  הורים  מקצועית.  הדרכה  נדרשת  ויעיל 
יוכלו  אלו,  לנושאים  הורים  הדרכת  לעבור  בע"ה 

בע"ה לחייג אלי ולהיפגש.

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

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

בדיחות הדעת

לו  אומר  לרופא  מגיע  אחד  איזה  בדיחה: 
הרופא  אותו  שואל  בעיה.  לי  יש  הרופא  אדוני 
איזה בעיה. אומר לו המטופל יש לי צילצולים 

באוזן. הרופא אומר לו אז אל תענה.
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מה כבר עשיתי?
שאלה ללא מענה

האסיר ע. ישב בכלא במשך שנים ארוכות לאחר 
שהודה בלמעלה משלושה מקרי רצח ובעוד עשרות 
מקרי גניבה ושוד. כבר משחר נעוריו היה פושע. זה 
לא שהוא "לא הלך בתלם", אלא פשוט היה לו תלם 
ע.  ועכשיו  קיים.  היה  לא  החוק  הזה  ובתלם  משלו, 

אוכל את פרי מעלליו וְמַרֶצה את עֹונשֹו בכלא.

חושב?  הוא  מה  על  וחושב.  שלו  בתא  יושב  הוא 
אני בעצם עושה כאן? איך  הוא חושב לעצמו: מה 
ובריח  סורג  מאחורי  נמצא  אני  למה  לכאן?  הגעתי 

במקום להתהלך חופשי בחוץ?

האם זה הגיוני לחשוב כך?! וכי הוא הספיק לשכוח 
את ההיסטוריה הקצרה אך הגדושה במעשים שלא 

ֵייעשו שעשה בחיים שלו?

למרבה ההפתעה, לא די בכך שהאסיר ע. לא יודע 
מדוע הוא יושב בכלא, אלא הוא מפנה את השאלה 
גם לסוהרים וגם הם לא יודעים, גם מפקד הכלא לא 
והפרקליטות,  החוקרים,  המשטרה,  קציני  גם  יודע, 
התובע, והשופט – כולם תמהים מדוע אדם כל כך 

"הגון" יושב לו בדד בכלא...

מה קורה כאן?! האם יעלה על הדעת שכולם לקו 
במחלת שכחה כל כך קשה?!

של  מצדו  דווקא  הגיעה  הגדולה  ההפתעה  אבל 
הודעה  לכלא  ששיגר  העליון  המשפט  בית  נשיא 
מיוחדת לאסיר ע. ואמר לו: "אתה יושב בכלא בגלל 
שעברת כביש באור אדום..." זה כבר ממש לא ברור 

– חמישים שנה בכלא על אור אדום?!

השאלה התמוהה
ומה שמוזר, שזו לכאורה בדיוק השאלה והתשובה 
החכם  האיש  "מי  הפסוק:  על  בגמרא  המובאות 
ויבן את זאת ואשר דיבר פי ה' אליו ויגידה: על מה 

כאן  יש  עֹוֵבר?"  מבלי  כמדבר  ִניְצָתה  הארץ  אבדה 
שאלה בנביא: 'על מה אבדה הארץ' – מי יוכל לענות 
מסתפקת  לא  והגמרא  קשה?  כך  כל  שאלה  על 
התמיהה:  את  מרחיבה  והיא  התמוהה  בשאלה 
"דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו עד 
שפירשו הקב''ה בעצמו..." אפילו החכמים והנביאים 

לא יודעים על מה אבדה הארץ!

וכל המפרשים מתפלאים מה פירוש הגמרא: כל 

לעם  יקרה  מה  של  צבע  בתיאורי  מלאה  התורה 
ישראל אם לא ישמעו לה', החל מפרשיות קריאת 
שמע וכלה בפרשיות הקללות; והרי בנביאים מתואר 
החורבן,  שלפני  בדורות  ישראל  עם  עשו  מה  בדיוק 
החטאים מפורטים ומפוזרים לרוב: עבודה זרה, גילוי 
עריות ושפיכות דמים, עושק וגזל, ומה לא – ועכשיו 

התוצאה  מדוע  "מבינים"  ולא  מתפלאים  אתם 
המתבקשת והצפויה מראש מגיעה?!

התשובה התמוהה עוד יותר
והשאלה היא כפולה ומשולשת ומרובעת: השאלה 
הראשונה היא קודם כול מה השאלה בכלל הרי כל 
ילד יודע בדיוק מה קרה ומה התוצאה? דבר שני, אם 
זה כל כך פשוט, מדוע הנביאים והחכמים לא ידעו 
שואלת  הגמרא  מה  לשם  שלישית  ושאלה  לפרש? 
'מה קרה', וכי זו ועדת חקירה להבנת ההיסטוריה? 
מה שקרה כבר קרה, מה יעזור לי עכשיו לדעת מה 

היה? מה ההשלכה של זה לגבינו?

הגמרא  של  התשובה  היא  הרביעית  והשאלה 
התמוהה בפני עצמה: בא הקדוש ברוך הוא ועונה 
על  ה'  "ויאמר  הבא:  בפסוק  בעצמו  השאלה  על 
שמעו  ולא  לפניהם  נתתי  אשר  תורתי  את  עזבם 
החידוש  מה  ברור  לא  ואם  בה".  הלכו  ולא  בקולי 
תמיהה  על  תמיהה  הגמרא  מוסיפה  שבפסוק, 
ומבארת שהעוון החמור שגרם לכל זה הוא "שלא 

ֵּברכו בתורה תחילה". מה קורה כאן?!

ראשיתו של התהליך
בליקוטי  מברסלב  נתן  רבי  מביא  זה  כל  את 
הלכות ומסביר גם את השאלה וגם את התשובה: 
אנחנו הרי רואים את המציאות שעוברים רוב ככל 
אחד  בוקר  קמים  לא  הם   – מהדרך  שיורדים  אלה 
ובין  ארוך  הוא  אם  בין   – התהליך  הכול.  ו"חותכים" 
אם הוא קצר – הוא תמיד הדרגתי. זה מתחיל בזלזול 
במצווה קטנה, בשינוי סגנון דיבור, שינוי סגנון לבוש, 
התחברות לחברים רעים, למכשירים מסוכנים, ורק 
עבירות  ולשאר  שבת  לחילול  מגיעים  מכן  לאחר 
חמורות. אותו דבר בהידרדרות לפשע, זה לא קורה 

ביום בהיר אחד, אלא זהו תהליך הדרגתי.

ַעם  מה  לא  היא  הגמרא  של  האמתית  השאלה 
ישראל עשו, אלא איך התהליך הזה מתחיל – מה 
להניע  שמתחיל  ה"סטרטר"  מה  העמוק,  השורש 

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

פרשת מסעיבס"ד בר"ה 

המשך בעמוד 3

יום „',
ו' ‡ב (07/08/19)

ייב "חוט ל חס„" 
מו‡ל הנבי‡ 13,

בעה 20:30

יום ‡',
‚' ‡ב (04/08/19)

בי כנס "רבי מכלוף בן 
28 יוסף" ה˜וממיו

בעה 20:30

יום ה',
ז' ‡ב (08/08/19)

בי כנס ע" חללי ˆה"ל 
המעפילים פינ המˆו„ה

בעה 21:30

ירולים ‚ חולון˜ריי

הכנסים ל הרב לום ‡רו ליט"‡ לבוע ה˜רוב

הוא יושב בתא שלו 
וחושב. על מה הוא 
חושב? הוא חושב 

לעצמו: מה אני בעצם 
עושה כאן? איך הגעתי 
לכאן? למה אני נמצא 
מאחורי סורג ובריח 

במקום להתהלך חופשי 
בחוץ?
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 תשע"ב | ד

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

 ט"ת   ישס  תשרפ | ד

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

מרכבה  שלי  שמאל  השוק  לנצח...  מרכבה  שלי 

של  עטרה  ליסוד...  מרכבה  שלי  הברית  להוד... 

הברית שלי מרכבה למלכות".

הביאור בזה על פי המבואר בדברי הראשונים, 

המדרגות,  מכל  למעלה  הוא  שהקב"ה  הגם  כי 

ענוותנותו,  גדולתו שם אתה מוצא  אולם במקום 

שנתלבש להנהיג את העולם בעשר מדות, ומקור 

)הקדמה  אליהו  פתח  במאמר  זהר  בתיקוני  הדבר 

יז.(, שהקב"ה מנהיג את העולם על ידי עשר מדות 

גבורה,  חסד,  בינה,  חכמה,  כתר,  בשם:  הנקראות 

תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות.

המדות  עשר  כי  שם,  זוהר  בתיקוני  ומפרש 

היא  "כתר"  כיצד,  הא  אדם.  בצורת  כביכול  הן 

כמו כתר שעל ראש המלך, "חכמה" היא בבחינת 

הלב.  בינת  בבחינת  היא  "בינה"  שבמוח,  החכמה 

"חסד"  הגוף,  איברי  כנגד  הן  המדות  ז'  שאר  וכן 

מדת  שמאל,  זרוע  היא  "גבורה"  ימין,  זרוע  היא 

והוד"  "נצח  מדות  הגוף,  בבחינת  היא  "תפארת" 

היא  צדיק  "יסוד"  מדת  הרגלים,  שתי  בבחינת  הן 

שמולך  מה  היא  "מלכות"  מדת  משפיע,  בבחינת 

הקב"ה על כל העולם.

והנה על ידי שאיש ישראל עושה מעשה חסד 

למטה, הרי הוא נעשה מרכבה למדת החסד של 

במדת  משתמש  הוא  ואם  ימין,  יד  שהיא  הקב"ה 

נעשה  הוא  הרי  הרע,  יצרו  על  להתגבר  גבורה 

מרכבה למדת גבורה של הקב"ה שהיא יד שמאל, 

ואם הוא מפאר את מצוות התורה, הרי הוא נעשה 

מרכבה למדת תפארת של הקב"ה, ואם הוא מנצח 

הנצח  למדת  מרכבה  נעשה  הוא  הרע  היצר  את 

נעשה  הוא  להקב"ה  מודה  הוא  ואם  הקב"ה,  של 

להקב"ה  מתקשר  הוא  ואם  הוד,  למדת  מרכבה 

ואם  יסוד,  למדת  מרכבה  נעשה  הוא  בקדושה 

הוא ממליך את הקב"ה על כל מעשיו הוא נעשה 

מרכבה למדת מלכות.

הקדשים  בקדשי  נשתמשו  ממנו  שבחלק  נראה 

ממנו  ובחלק  והכרובים,  הכפורת  הארון  כמו 

בהם  שהיתה  ולמנורה  לשלחן  למזבח  נשתמשו 

ואילו בחלק מהזהב נשתמשו רק  גדולה,  קדושה 

לציפוי הקרשים ולאדנים של המשכן.

והענין הוא שבצלאל זכה לרוח הקודש, להכיר 

מחשבות בני אדם ולדעת באיזו כוונה הביאו את 

את  שנדבו  הצדיקים  נדבת  לכן  למשכן,  הנדבה 

לבדו,  לה'  בלתי  גדולה  בכוונה  למשכן  תרומתם 

הארון  קדשים  הקדשי  נבנה  שלהם  מהנדבה 

אנשים  שהביאו  מהנדבה  אך  וכדומה,  והכרובים 

כאלו שלא נתנוהו בכוונה כל כך גדולה, מהנדבה 

שלהם נעשה רק הציפוי לקרשים וכדומה.

"וימלא  הכתוב:  פירוש  זהו  כן  כי  הנה 

ובכל  ובדעת  בתבונה  בחכמה  אלקים  רוח  אותו 

ובכסף  בזהב  לעשות  מחשבות  ולחשוב  מלאכה, 

בני  מחשבות  לחשוב  שידע  כלומר  ובנחושת". 

אדם באיזו כוונה הביאו את נדבתם למשכן, כדי 

לדעת מה לעשות בזהב בכסף ובנחושת שהביאו, 

אם להשתמש בהם לכלים שהיתה להם קדושה 

יותר גדולה או בכלים שהיתה בהם קדושה יותר 

קטנה עכדה"ק.

הנוראים  בסיפורים  נתבונן  כאשר  והנה 

שמספרים על האריז"ל, שזכה להשיג כל מחשבות 

בני אדם הן לטוב והן לרע ח"ו, כמו שהעיד עליו רבי 

חיים וויטאל בהקדמה הנ"ל: "יודע בכל מעשי בני 

במחשבות  יודע  לעשות,  ושעתידים  שעשו  אדם 

בני אדם טרם יוציאום מן הכח אל הפועל", וכך היה 

במחשבה  להתקדש  איך  אדם  בני  להדריך  יכול 

דיבור ומעשה, כדי שיזכו להיות מרכבה להשראת 

השכינה, הרי זה מתאים להפליא לבצלאל שבנה 

מחשבות  לחשוב  יודע  שהיה  ידי  על  המשכן  את 

תגן  זכותו  המשכן.  לבנין  שתרמו  אדם  בני  של 

עלינו ועל כל ישראל אמן.

ימוד  "לעולם  יא.(:  )תענית  בגמרא  ששנינו  וזהו 

אדם עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו". ופירש 

ב"מאור ושמש" )פרשת תרומה( הכוונה בזה:

מיני  מכל  עצמו  את  להזדכך  צריך  "שהאדם 

הקדושה,  לשכינה  מרכבה  שיהיה  כדי  גשמיות 

הן,  חד  ואורייתא  וישראל  הוא  בריך  קודשא  כי 

וכוונת  עלמא,  הוא  בריך  קודשא  ברא  ובאורייתא 

הבריאה היתה כדי שיהיה שכינתו בתחתונים. ועל 

זו צוה לעשות משכן כדי שיצמצם שכינתו  כוונה 

בתחתונים... לכן אם האדם מזדכך עצמו מכל וכל 

ומקדש את רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו זוכה ונעשה 

מרכבה לשכינה והשכינה מדברת מתוך גרונו".

הנה כי כן זהו הקשר בין נשמת רבינו האריז"ל 

הקב"ה  שמילא  חור,  בן  אורי  בן  בצלאל  לנשמת 

לבנות  איך  ודעת,  בינה  חכמה  ברוח  שניהם  את 

אורי  בן  בצלאל  שכינתו,  להשראת  המשכן  את 

לי  ועשו  בבחינת  בפועל  המשכן  בבנין  חור  בן 

איש  של  גופו  בבנין  האריז"ל  ורבינו  מקדש", 

בבחינת  השכינה  להשראת  כלי  להיות  ישראל 

"ושכנתי בתוכם". 

 רוס לא או ו "וח אלקסם
 בחכ ה ב בונה ובדש ר

עוד  מלכים  שלחן  על  להעלות  דרכי  חשבתי 

קשר נפלא בין בצלאל לרבינו האריז"ל על פי מה 

"ויאמר משה אל בני ישראל,  שכתוב )שמות לה-ל(: 

למטה  חור  בן  אורי  בן  בצלאל  בשם  ה'  קרא  ראו 

בתבונה  בחכמה  אלקים  רוח  אותו  וימלא  יהודה, 

לעשות  מחשבות  ולחשוב  מלאכה,  ובכל  ובדעת 

בזהב ובכסף ובנחושת". וצריך ביאור מאחר שכתוב 

ובדעת  בתבונה  בחכמה  הקב"ה  אותו  שמילא 

"ולחשוב  הכתוב:  הוסיף  מה  לשם  מלאכה,  בכל 

מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת".

כי  זי"ע,  הרי"ם"  "חידושי  בעל  הגה"ק  וביאר 

כאשר נתבונן בזהב שהביאו ישראל נדבה למשכן, 
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זי"ע, כי לפני חטא העגל לא היה  ישראל מרוז'י'ן 

צריך משכן להשראת השכינה, אלא הקב"ה היה 

משרה שכינתו בלב כל אדם:

ואמרו חז"ל  לי מקדש ושכנתי בתוכם.  "ועשו 

בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, מלמד שהקב"ה שוכן 

בתוך לבות בני אדם. ושאל ]הרה"ק מרוז'ין[, מדוע 

צוה הקב"ה שיהיה הלב משכן לו. אך נראה באיזה 

זמן היה המשכן, כי המשכן היה אחר חטא העגל, 

התורה  וקיבלו  ממצרים  ישראל  שיצאו  בעת  כי 

)שבת קמו.( פסקה זוהמתן, והיה יכול להיות התגלות 

אלקית בכל מקום, ולא היו צריכים למקום מיוחד. 

שגרמו  מה  העגל  בחטא  שגרמו  כך  אחר  אבל 

התגלות  להיות  יכול  היה  ולא  הלבבות,  ונתמעטו 

אלקית בכל מקום בכל העולם, לזאת צוה הקב"ה 

יתברך,  שכינתו  להשראת  מיוחד  משכן  לעשות 

שעל כל פנים שם יהיה התגלות אלקות".

לפרש  בחוקותי  פרשת  ה"ספורנו"  כתב  וכן 

מה שהבטיח הקב"ה לישראל אם ילכו בחוקותיו 

משכני  "ונתתי  כו-יא(:  )ויקרא  מצוותיו  ויקיימו 

מקום  בכל  בתוככם  שכינתי  תשרה  בתוככם. 

שתהיו, כמו שיעד קודם העגל באמרו )שמות כ-כד( 

בדרך  אליך".  אבוא  שמי  אזכיר  אשר  המקום  בכל 

זו הוא ממשיך לפרש את ההבטחה )ויקרא שם כה(: 

"והתהלכתי בתוככם".

לא  כי  ואנה,  אנה  ההולך  הוא  המתהלך  "ענין 

ירד שפע הכבוד, כמו שהיה  אל מקום אחד בלבד 

ושכנתי  מקדש  לי  ועשו  כאמרו  ובמקדש  במשכן 

בלבד  המקום  ובאותו  האופן  בזה  כלומר  בתוכם, 

אשכון בתוכם... אבל אתהלך בתוככם ויראה כבודי 

בכל מקום שתהיו שם, כי אמנם בכל מקום שיהיו 

שם צדיקי הדור הוא קדוש משכני עליון".

ד"ה  תרמ"ו  שנת  )פסח  אמת"  ב"שפת  כתב  וכן 

במדרש(:

"על הים אמרו )שמות טו-ב( ואנוהו, פירש רש"י 

אתנאה  קלג:(  )שבת  איתא  ובגמרא  המקדש,  בנין 

כשבני  כי  אחד,  הפירושים  וב'  במצוות.  לפניו 

ידי  על  ממש  בהם  שורה  השכינה  זכאין,  ישראל 

ונקראו  עשה,  מצוות  ברמ"ח  איברים  רמ"ח  תיקון 

מעשה  בכתוב  מצינו  לא  כי  ה',  משכן  עצמם  הם 

המשכן קודם החטא.

היו מוכנים להיות  כי קודם החטא  לומר  ויש 

כמלאכי השרת, והיתה שכינה שרויה ביניהם בלי 

הכנת מקום מיוחד, והיה מתקיים ואנוהו אתנאה 

ידי  שעל  הרגישו  כך  ואחר  כנ"ל,  במצוות  לפניו 

זה  על  ובקשו  המקדש,  לבנין  יצטרכו  החטא 

כולל  השירה  כי  כו',  לשבתך  מכון  שם-יז(  )שמות 

כל מה שעובר על בני ישראל עד לעתיד כדאיתא 

בזוהר הקדוש".

המוטלת  הקודש  עבודת  היא  זאת  כן  כי  הנה 

עלינו בגלות אחרי ששפך הקב"ה חמתו על העצים 

ועל האבנים, לקדש את עצמנו ככל האפשר כדי 

שנזכה להיות בבחינת מרכבה להשראת השכינה, 

על ידי שנעסוק בתורה ונייצר בכך לפני הקב"ה ד' 

אמות של הלכה, שיוכל להשרות שם שכינתו כמו 

שהשרה בבית המקדש.

 רהקדות הדבק   סד לאלקסו
התכסנה תו"ה שלסו כ ו בבס  ה קדתר

ומה נפלאים הם דברי ה"מסילת ישרים" )פרק 

כו( שמתאר מדרגה עליונה זו, שהאדם מתעלה כל 

בקדושת  מתקדש  עצמו  שהוא  עד  בקדושתו  כך 

בית המקדש:

ונפשו  לאלקיו,  תמיד  הדבק  הקדוש  "אך 

מתהלכת בין המושכלות האמתיות באהבת בוראו 

לו כאילו הוא מתהלך לפני ה'  ויראתו, הנה נחשב 

וכמאמרם  הזה,  בעולם  פה  עודנו  החיים  בארצות 

זכרונם לברכה ])ב"ר פב-ו( על הפסוק )בראשית לה-יג([ 

ויעל מעליו אלקים, האבות הן הן המרכבה, וכן אמרו 

)רש"י שם יז-כב( הצדיקים הן הן המרכבה, כי השכינה 

שורה עליהם כמו שהיתה שורה במקדש. 

כקרבן  הוא  אוכלים  שהם  המאכל  ומעתה 

שעולה על גבי האישים, כי ודאי הוא שיהיה נחשב 

על  עולים  שהיו  הדברים  אותם  אל  גדול  לעילוי 

כן  השכינה...  לפני  נקרבים  שהיו  כיון  המזבח,  גבי 

המאכל והמשתה שהאיש הקדוש אוכל, עילוי הוא 

למאכל ההוא ולמשתה ההוא, וכאילו נקרב על גבי 

המזבח ממש.

כל  קה:(  )כתובות  ז"ל  עליו  שאמרו  הענין  והוא 

המביא דורון לתלמיד חכם כאילו הקריב ביכורים. 

וכן אמרו )יומא עא.( ימלא גרונם של תלמידי חכמים 

הקדושים  חכמים  תלמידי  כי  נסכים...  במקום 

כמקדש  ממש  הם  הנה  מעשיהם  ובכל  בדרכיהם 

וכמזבח, מפני שהשכינה שורה עליהם כמו שהיתה 

שורה במקדש ממש, והנה הנקרב להם כנקרב על 

גבי המזבח".

 הא"סזרל גסלה אסך אדם שצ ו
צ"סך להסו  בבחסנ   תכן

על  מזעיר  מעט  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

הקשר הנפלא בין נשמת בצלאל בן אורי לנשמת 

להעמיד  זכה  אורי  בן  בצלאל  כי  האריז"ל,  רבינו 

שיוכלו  כדי  אדם,  קומת  בצורת  המשכן  את 

בכניסתם  להתקדש  העגל  חטא  אחרי  ישראל 

נשמת  האריז"ל  רבינו  בא  והנה  המקדש,  לבית 

בעולם  וגילה  המקדש  בית  חורבן  אחרי  בצלאל 

עצמו  האדם  שיקדש  איך  הנסתר,  תורת  את 

את כל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו שיזכה להיות 

באריכות  כמבואר  השכינה,  להשראת  מרכבה 

וויטאל  חיים  לרבינו  קדושה"  "שערי  בספר 

שקיבל מרבו האריז"ל.

רבינו  מדברי  לכך  סימוכין  להביא  ונראה 

האדם  שיזכה  היא  הבריאה  שתכלית  האריז"ל 

ב"עץ  שמבואר  ממה  להקב"ה,  מרכבה  להיות 

יתברך  ברצונו  "כשעלה  פ"א(:  הכללים  )שער  חיים" 

שמו לברוא את העולם כדי להיטיב לברואיו, ויכירו 

בו  להידבק  למעלה  מרכבה  להיות  ויזכו  גדולתו, 

יתברך". הרי מבואר כי תכלית הבריאה היא שישיג 

גדולתו של הקב"ה עד כדי כך שיהיה  האדם את 

מרכבה להידבק בו.

וזהו שנדפס ב"שערי ציון" תפלה אחרי תיקון 

"רבונו  חצות, המבוססת על דברי רבינו האריז"ל: 

מרכבה  גופי  כל  לעשות  מכוון  הריני  עולם  של 

לשכינה". בהמשך הדברים הוא מפרט באופן כללי 

איך כל הגוף הוא מרכבה למעלה:

שלי  המוח  לכתר...  מרכבה  שלי  "הגולגולת 

זרוע  לבינה...  מרכבה  שלי  הלב  לחכמה...  מרכבה 

ימין שלי מרכבה לחסד... זרוע שמאל שלי מרכבה 

לגבורה... הגוף שלי מרכבה לתפארת... השוק ימין 

 אלתסך: רושתו לס  קדת ותכנ ס ב וכםר. ולא רב וכור
כס הקברה חטץ להת"ו  התכסנה ב וך כל אחד  סת"אל

 הקברה תטך ח  ו של השצסם ושל האבנסם
לל דנו תהוא חטץ להת"ו  התכסנה ב וך לבבם תל סת"אל

 בצלאל בן או"ס בן חו" בנה א  ה תכן בחכ ה  בונה ודש 
כדס לקססם  צו  שתה רושתו לס  קדתר

 הא"סזרל לס ד א  סת"אל לקדת א  כל גוטם
להסו   "כבה להת"א  התכסנה לקססם רותכנ ס ב וכםר
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הוא רמז על של"ה שנים אחרי אלף החמישי בתוך 

אלף השישי, שבשנה זו גילה האריז"ל את סודות 

התורה לתלמידו רבינו חיים וויטאל.

של  ההתנוצצות  התחילה  הזמן  מאותו  והנה 

שגילה  התורה  סודות  בזכות  העתידה,  הגאולה 

רעיא  שאמר  כמו  הקדוש,  בזוהר  האריז"ל  רבינו 

מהימנא נשמת משה רבינו לרשב"י בשבח לימוד 

הזוהר הקדוש )פרשת נשא קכד:(:

י,  ַחיִּ דְּ ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטַעם  ָרֵאל  ִישְׂ ֲעִתיִדין  דַּ "ּוְבִגין 

ַרֲחֵמי.  לּוָתא בְּ יּה ִמן גָּ קּון בֵּ ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ִיפְּ דְּ

ִעּמוֹ  ְוֵאין  ַיְנֶחּנּו  ָדד  בָּ הָ'  לב-יב(  )דברים  הוֹן  בְּ ְוִיְתַקיֵּים 

ֵאל ֵנָכר". פירוש: "ובגלל שעתידים ישראל לטעום 

מן  בו  יצאו  הזוהר,  ספר  אותו  שהוא  החיים  מעץ 

הגלות ברחמים, ויתקיים בהם )דברים לב-יב( ה' בדד 

ינחנו ואין עמו אל נכר".

על  לדניאל  הקב"ה  שרמז  זהו  כן  כי  הנה 

לאלף  של"ה  בשנת  שהתחילה  העתידה  הגאולה 

שלש  אלף  לימים  ויגיע  המחכה  "אשרי  השישי: 

המחכה  אשרי  פירוש,  וחמשה".  שלשים  מאות 

העולם,  לבריאת  שנים  ושל"ה  אלפים  ה'  לשנת 

רבינו  שגילה  במה  הגאולה  התחלת  היתה  שאז 

האריז"ל סודות התורה, שבזכות העסק בהם נזכה 

לגאולה העתידה.

 רתטך הקברה ח  ו
 של השצסם ושל האבנסםר

נשמת  בין  הקשר  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

בצלאל לנשמת האריז"ל, על פי מה שמצינו מאמר 

במדרש  המקדש  בית  חורבן  בענין  ז"ל  חכמינו 

)איכה רבתי ד-טו(:

באו  אלקים  לאסף  מזמור  עט-א(  )תהלים  "כתיב 

בכי  אלא  למימר  צריך  קרא  הוה  לא  בנחלתך,  גוים 

מזמור  אומר  ומה  לאסף,  קינה  לאסף,  נהי  לאסף, 

לבנו,  חופה  בית  שעשה  למלך  משל  אלא  לאסף. 

מיד  רעה,  לתרבות  בנו  ויצא  וציירה,  וכיידה  וסיידה 

את  ושיבר  הווילאות  את  וקרע  לחופה  המלך  עלה 

הקנים, ונטל פדגוג שלו ]המחנך של הבן[ איבוב של 

קנים והיה מזמר. אמרו לו, המלך הפך חופתו של בנו 

ואת יושב ומזמר. אמר להם מזמר אני שהפך חופתו 

לאסף,  אמרו  כך  בנו.  על  חמתו  שפך  ולא  בנו  של 

הקב"ה החריב היכל ומקדש ואתה יושב ומזמר, אמר 

להם מזמר אני ששפך הקב"ה חמתו על העצים ועל 

האבנים ולא שפך חמתו על ישראל".

ופלא,  הפלא  לתמוה  יש  ראשונה  בהשקפה 

שהרי שנינו בגמרא )שבת קה:(: "המקרע בגדיו בחמתו 

יהא  והמפזר מעותיו בחמתו  כליו בחמתו  והמשבר 

ח"ו כאדם המחפש מקום לפרוק את כעסו, אלא 

ולהעניש  חמתו  לשפוך  שבמקום  להיפך  הכוונה 

את ישראל על חטאם, שפך כביכול את חמתו על 

המקדש,  בית  את  להחריב  האבנים  ועל  העצים 

בבית  רק  שכינתו  להשרות  רצונו  שאין  ללמדנו 

המקדש של עצים ואבנים, אלא עיקר רצונו הוא 

להשרות שכינתו בתוך לבם של ישראל.

)ברכות  בגמרא  ששנינו  מה  בזה  להבין  יומתק 

להקב"ה  לו  אין  המקדש  בית  שחרב  "מיום  ח.(: 

הן  כי  בלבד".  הלכה  של  אמות  ד'  אלא  בעולמו 

אמת שעל ידי חורבן בית המקדש נסתלקה משם 

זוכה  הוא  הרי  בתורה  שעוסק  מי  אבל  השכינה, 

להשראת השכינה, כמו ששנינו בגמרא )ברכות ו.(: 

"שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה עמו". 

בית  שחרב  "מיום  המאמר:  ביאור  זהו  כן  כי  הנה 

המקדש", ונחסרה משם השראת השכינה, "אין לו 

ד' אמות של הלכה בלבד",  להקב"ה בעולמו אלא 

שהוא משרה שם שכינתו על העוסק בתורה.

  כלס  הב"סאה תסת"ה הקברה
תכסנ ו בלבו  בנס אדם

שידוע  מה  פי  על  בזה  הביאור  להרחיב  ונראה 

לעשות  הקב"ה  שצוה  מה  כי  ז"ל,  חכמינו  מדברי 

המשכן הוא כדי שתהיה להם כפרה על חטא העגל, 

ומקור הדבר במדרש תנחומא )פר' תרומה סימן ח(:

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כדי שידעו כל 

נקרא  ולכך  העגל,  מעשה  להם  שנתכפר  האומות 

משכן העדות שהוא עדות לכל באי עולם שהקב"ה 

שבמשכן  זהב  יבוא  הקב"ה  אמר  במקדשכם,  שכן 

)שמות  בו  שכתוב  העגל  בו  שנעשה  זהב  על  ויכפר 

ולכן  וגו',  הזהב  נזמי  את  העם  כל  ויתפרקו  לב-ג( 

אשר  התרומה  וזאת  כה-ג(  )שמות  בזהב  מתכפרין 

תקחו מאתם זהב, אמר הקב"ה כי אעלה ארוכה לך 

וממכותיך ארפאך".

ב"עירין  שהביא  מה  להבין  נשכיל  זה  לפי 

רבי  הרה"ק  בשם  תרומה(  )פרשת  תניינא"  קדישין 

 וסקהל  תה של הא"סזרל: רהאס" ה' שסנסנו
בתנ  תלרה באלף התסתס של סדס נת   בצלאל בן או"ס בן חו"ר

 "בס חססם ווספאל של הא"סזרל: רבקס בתסחו  אסלנו ,
בתסח  שוטו , בתסח   לאכסם,  כס" בחכ   הט"צוףר

 רסודש בכל  שתס בנס אדם תשתו ותש סדסם לשתו ,
סודש ב חתבו  בנס אדם... סודש ש סדו ... ו ה תנגז"   סד בת סםר

 רסודש בחכ   הגלגול,  ס חדת ו ס סתן, ואסט  האסת ההוא
באסזה  קום  לוסה, באדם השלסון ובאדם ה"אתון ה ח וןר

בעיניך כעובד עבודה זרה". הנה כי כן איך יעלה על 

פורקן  כביכול  למצוא  צריך  היה  שהקב"ה  הדעת 

לשפוך חמתו על העצים ועל האבנים.

שכתוב  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

בתוכם".  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  כה-ח(:  )שמות 

ודקדק האלשיך הקדוש, הלא "מקדש" הוא לשון 

בתוכו"  "ושכנתי  לומר:  צריך  היה  כן  ואם  יחיד, 

ותירץ  רבים.  בלשון  "בתוכם"  ולא  יחיד,  בלשון 

בית  של  התכלית  כי  ללמדנו  הקב"ה  שביקש 

שכינתו  תחילתו  הקב"ה  שישרה  היא,  המקדש 

השראת  נמשכת  ומהם  מישראל,  אחד  כל  בתוך 

בבית  שרתה  זה  ידי  ועל  המקדש,  בבית  השכינה 

השכינה  השראת  של  עצומה  קדושה  המקדש 

הכלולה מכל ישראל. וזהו פירוש הכתוב: "ועשו לי 

מקדש", אבל התכלית היא "ושכנתי בתוכם" בתוך 

כל אחד מישראל.

וכן מבואר בשל"ה הקדוש )מסכת תענית נר מצוה 

ושכנתי  בתוכם.  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  ל(:  אות 

בתוכו הוה ליה למימר, אלא אמר ושכנתי בתוכם, כי 

כל אדם מחויב לעשות מקדש, ודבר זה נוהג תמיד. 

והזוהר כתב כי התפילין שהם סוד המרכבה שאדם 

מניח הוא המקדש, גם יטהר האדם את עצמו וכל 

אבריו, ואז הוא בצורת משכן ומקדש".

ישראל,  ופשעו  חטאו  החורבן  לפני  אולם 

את  הקב"ה  שישרה  היא  שהתכלית  בחושבם 

לעשות  יכולים  הם  לכן  המקדש,  בבית  שכינתו 

ככל העולה על רוחם, ואחר כך יביאו קרבן בבית 

הנביא  שצווח  כמו  הקב"ה,  את  לרצות  המקדש 

ר  ְוַקטֵּ ֶקר  ֵבַע ַלשֶּׁ ְוִהשָּׁ ְוָנאֹף  ָרצַֹח  "ֲהָגנֹב  )ירמיה ז-ט(: 

ם,  ר לֹא ְיַדְעתֶּ ַעל ְוָהלְֹך ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאשֶׁ ַלבָּ

ִנְקָרא  ר  ֲאשֶׁ ַהזֶּה  ִית  בַּ בַּ ְלָפַני  ם  ַוֲעַמְדתֶּ ּוָבאֶתם 

ל  כָּ ֵאת  ֲעשׂוֹת  ְלַמַען  ְלנּו,  ִנצַּ ם  ַוֲאַמְרתֶּ ָעָליו  ִמי  שְׁ

ה". ַהּתוֵֹעבוֹת ָהֵאלֶּ

הקב"ה  ששפך  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

את חמתו על העצים ועל האבנים, כי אין הכוונה 



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

ט"ת   ישס  תשרפ | א

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

"אשרי המחכה  יב-יב(:  )דניאל  על הגאולה העתידה 

וחמשה".  שלשים  מאות  שלש  אלף  לימים  ויגיע 

רבינו  גילה  שבה  השנה  על  הקב"ה  רמז  בכך  כי 

האריז"ל בעולם את תורת הנסתר לתלמידו רבינו 

חיים וויטאל זצ"ל.

האלף  על  רמז  הוא  "אלף"  כי  בזה,  והביאור 

החמישי, שהוא כנגד המדה החמישית מדת הוד, 

שהיא בבחינת ירך שמאל שהיו בו אחיזת הדינים 

והקליפות, וכל גזירות השמד וחורבנות היו באלף 

החמישי בסוד )שם י-ח(: "והודי נהפך עלי למשחית". 

וחמשה",  שלשים  מאות  "שלש  המספר  ושאר 

השישי  באלף  של"ה  בשנת  עינינו  ה'  "האיר 

על ידי נשמת בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, 

ובכל  ובדעת  בתבונה  חכמה  רוח  אותו  וימלא 

מלאכה, הוא נשמת מורינו ורבינו האר"י ז"ל הלא 

רצון  המאציל  נתן  ובידו  הימים,  שבעת  אור  הוא 

עליונים  וצינורות  המקורות  לפתוח  רשות  עליון 

ברזי דאורייתא, ואמר לנו בפירוש שהנסתרות בזמן 

הזה הם כמו נגלות".

והנה מה שהוסיף ה"ויקהל משה" על כך דבר 

תמיד(,  לנגדי  ה'  שויתי  )מאמר  הספר  בתחילת  נפלא 

לפרש לפי זה מה שזכה דניאל לגילוי בנבואה רמז 

 "בסנו הא"סזרל נת  
 בצלאל בן או"ס בן חו"

יחד,  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

הגה"ק  עולם  של  מאורו  שהביא  במה  להתבונן 

יששכר"  ה"בני  בעל  זי"ע  מדינוב  אלימלך  צבי  רבי 

מרע  "סור  ספר  ]על  מהרצ"א"  "הוספות  בפירושו 

ועשה טוב" מהרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב זי"ע[ 

למקובל  משה"  "ויקהל  בשם  נפלא  חידוש  ו(  )אות 

האריז"ל  ברבינו  כי  זי"ע,  מפראג  משה  רבי  האלקי 

היתה נשמת בצלאל בן אורי בן חור, והנה הם דברי 

ה"ויקהל משה" בסיום ספרו בלשון קדשו:

לק"א  ה' אב סו א דהסלולא תל "בסנו הא"סזרל

 "בסנו הא"סזרל נת   בצלאל תבנה א  ה תכן
בנה א  האדם להסו   "כבה להת"א  התכסנה

לקראת שבת קודש הבאה עלינו לטובה, שהיא השבת השניה המרכזית בשלוש השבתות של ימי בין המצרים, דבר בעתו מה טוב לקשר 

את ימי בין המצרים, עם יומא דהילולא של אביר הרועים, קודש הקדשים, כאחד מן הקדמונים, רבינו יצחק בן לוריא הידוע בעולם בתואר 

אריז"ל, שזכה להאיר את כל העולם בחשכת הגלויות, באור צח ומצוחצח של תורת הנסתר, אשר יום פטירתו לחיי העולם הבא חל ביום ג' הבא 

עלינו לטובה יום ה' בחודש מנחם אב.

פתח דברינו יאיר בעדותו הנאמנה של תלמידו ונאמן ביתו רבינו חיים וויטאל זי"ע בהקדמתו הידועה על "שער ההקדמות" ]שנדפס ב"עץ 

חיים[, המעיד עדות ברורה על גדולתו וקדושתו הנפלאה של רבו האריז"ל:

"והנה היום אביע חידות ונפלאות תמים דעים, כי בכל דור ודור הפליא חסדו אתנו אל ה' ויאר לנו, על ידי השרידים אשר ה' קורא בכל דור 

ודור כנזכר, וגם בדורינו זה אלקי הראשונים והאחרונים לא השבית גואל מישראל, ויקנא לארצו ויחמול על עמו, וישלח לנו עיר וקדיש מן שמיא 

נחית הרב הגדול האלקי החסיד מורי ורבי כמהר"ר יצחק לוריא אשכנזי זלה"ה, מלא תורה כרמון במקרא, במשנה, בתלמוד, בפלפול, במדרשים 

והגדות, במעשה בראשית, במעשה מרכבה.

בקי בשיחות אילנות, בשיחת עופות, בשיחת מלאכים, מכיר בחכמת הפרצוף הנזכר ברשב"י בפרשה ואתה תחזה, יודע בכל מעשי בני אדם 

שעשו ושעתידים לעשות, יודע במחשבות בני אדם טרם יוציאום מן הכח אל הפועל, יודע עתידות וכל הדברים ההווים בכל הארץ ומה שנגזר 

תמיד בשמים. יודע בחכמת הגלגול מי חדש ומי ישן, ואיפת האיש ההוא באיזה מקום תלויה באדם העליון ובאדם הראשון התחתון.

יודע בשלהבת הנר ולהבת אש דברים נפלאים, מסתכל וצופה בעיניו נשמות הצדיקים הראשונים והאחרונים ומתעסק עמהם בחכמת האמת, 

מכיר בריח האדם כל מעשיו, על דרך ההוא ינוקא ]בזוהר הקדוש[ בפר' בלק, וכל החכמות הנזכרים היו אצלו כמונחים בחיקו בכל עת שירצה, 

בלתי יצטרך להתבודד ולחקור עליהם, ועיני ראו ולא זר דברים מבהילים, לא נראו ולא נשמעו בכל הארץ מימי רשב"י ע"ה ועד הנה.

וכל זה השיג שלא על ידי שימוש קבלת מעשיות ח"ו כי איסור גדול יש בשימושם, אמנם כל זה היה מעצמו על ידי חסידותו ופרישותו אחרי 

התעסקו ימים ושנים רבים בספרים חדשים גם ישנים בחכמה הזאת, ועליהם הוסיף חסידות ופרישות וטהרה וקדושה, היא הביאתו לידי אליהו 

הנביא, שהיה נגלה אליו תמיד ומדבר עמו פה אל פה ולמדו זאת החכמה...

והנה מלבד החקירות והניסיונות והמופתים אשר ראו בעינינו מן הרב הנזכר זלה"ה, הנה הדרושים והדברים עצמם אשר בחיבורי זה יעידון יגידון, 

וכל רואיהם יכירום כי דברים עמוקים ונפלאים כאלה אין יכולת בשכל אנושי לחברם, אם לא בכח השפעת רוח הקודש על ידי אליהו ז"ל".
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משפחת מהדב הי"ו לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' 

חלה על שבועה. ומתרץ: "אלא הא קא משמע לן 

דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיה".

מישראל  אחד  שכל  מאחר  לתמוה,  יש  אמנם 

כבר מושבע ועומד מהר סיני לקיים את כל המצוות, 

אם כן איזו תועלת יש במה שנשבע שוב לקיים את 

המצוה, ובפרט שמצד הדין הלא אין שבועה חלה 

על שבועה, ואפילו בנדרים שמצד הדין הנדר חל על 

השבועה, עם כל זאת איזו תועלת יש להוסיף נדר 

על מה שכבר מושבע בהר סיני.

פי  על  בזה  הענין  הבשם"  ה"ערוגת  ומבאר 

"העושה  מי"א(:  פ"ד  )אבות  במשנה  ששנינו  מה 

מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד". ופירש הרע"ב: 

"פרקליט, מלאך מליץ טוב". והנה מבואר בספרים 

לו  קונה  מצוה  מעשה  שבכל  כמו  כי  הקדושים 

בורא  קדושה  של  דיבור  בכל  כן  אחד,  פרקליט 

לוי"  ב"קדושת  שכתב  כמו  מליץ,  אחד  מלאך 

שיוצא  דיבור  "שבכל  לפורים(:  ראשונה  קדושה  )סוף 

מקריאת מגילה נברא הארה וכל דיבור שיוצא נברא 

מלאך אחד". ויש לומר כי מטעם זה נהגו לומר לפני 

בוראי  לקיים מצות  ומזומן  "הריני מוכן  כל מצוה: 

יתברך שמו", כי על ידי שהוא מוציא מפיו דיבור 

לו  שמסייע  קדוש  מלאך  בורא  הוא  בקדושה,  זה 

להביא המצוה לידי גמר טוב בלי פגם.

  הנד" תיוצא  טיו בקדותה
 נב"א  לאך ת סייש לו לקיי ו

הנה כי כן זהו ביאור הענין שנתן הקב"ה לאדם 

כח לאסור על עצמו דבר היתר בנדר או בשבועה, 

כי כשרואה אדם שהיצר הרע מתגבר עליו במצות 

עשה שלא יקיימה, או שמתגבר עליו במצות לא 

תעשה שיעבור עליה ח"ו, והוא חושש שלא יוכל 

לעמוד כנגדו, לכן הוא מוסיף שבועה לקיים המצות 

עשה, או שאוסר על עצמו בנדר דברים המותרים, 

כדי שיהיו לו גדרים וסייגים שלא יבוא לידי איסור, 

ועל ידי שהוא מוציא את הנדר או השבועה מפיו 

בקדושה, נברא מלאך מליץ שמסייע לו לקיים מה 

שקיבל על עצמו.

אולם ה"ערוגת הבשם" מוסיף להזהיר בלשון 

קדשו: "אמנם זהו רק בתנאי שמוצא פיו של אותו 

אדם הוא בקדושה ובטהרה, כי אז המלאך שנברא 

בה'  ח"ו  פגם  אם  אבל  קדוש,  מלאך  הוא  מדיבורו 

הרי  וכדומה,  הרע  לשון  ידי  על  הפה  מוצאות 

 השוסק ב ו"ה ית לו סיוש 
 הקברה ואינו צ"יך ל לאך

הקב"ה  שבחר  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

נבואתו  על  נדרים  בפרשת  כאן  דוקא  לנו  לגלות 

באומרו:  שהתנבא  רבינו,  משה  של  המיוחדת 

שהתנבא  בזה  שהכוונה  ה'",  צוה  אשר  הדבר  "זה 

שבתוך  הקב"ה,  לו  שמסר  התורה  בדיבורי 

האותיות מתלבש אור האין סוף ב"ה, כדי ללמדנו 

בתוך  מתלבש  שהקב"ה  בתורה  שהעוסק  בכך 

אותיותיה, אין צריך לנדור נדר או להישבע שבועה 

מה  לקיים  לו  שיסייע  מלאך  מהם  לברוא  כדי 

הקב"ה  אלא  הרע,  מהיצר  ולהינצל  עליו  שקיבל 

בעצמו המלובש באותיות התורה יסייע לו לקיים 

כל המצוות.

הנה כי כן זהו פירוש הפסוק: "וידבר משה אל 

בקודש  שתפקידם  ישראל",  לבני  המטות  ראשי 

התורה,  מצוות  לקיים  ישראל  של  לבבם  להטות 

להטות  ביותר  הטובה  העצה  כי  נאמנה  שידעו 

"לאמר  היא,  שבשמים  לאביהם  ישראל  לב  את 

לעסוק  עליהם  שישפיעו  ה'",  צוה  אשר  הדבר  זה 

בבחינת  רבינו  משה  של  נבואתו  שהיא  בתורה 

"זה הדבר אשר צוה ה'", כי הקב"ה מתלבש בתוך 

אותיות התורה, כדי לסייע בעצמו לישראל לקיים 

את התורה.

בתורה  עוסק  אדם  אם  רק  כי  ידוע  הלא  אולם 

הרע,  היצר  על  להתגבר  זוכה  הוא  הרי  לשמה, 

כמבואר ב"אור החיים" הקדוש פרשת בחוקותי )אופן 

ז' מתוך מ"ב פירושיו על הפסוק: "אם בחוקתי תלכו"(. נמצא 

לפי זה כי מי שאינו במדרגה לעסוק בתורה לשמה, 

הרי הוא צריך לעצה נוספת להתגבר על יצרו.

"איש  היא:  כך  על  שהעצה  הכתוב  מוסיף  לכן 

איסר  לאסור  שבועה  השבע  או  לה'  נדר  ידור  כי 

מלאך  השבועה  או  מהנדר  לברוא  כדי  נפשו",  על 

שיסייע לו לקיימם, אבל התנאי לכך הוא, "לא יחל 

דברו", שלא יחלל את קדושת הדיבור בלשון הרע, 

ועל ידי זה יזכה "ככל היוצא מפיו יעשה", שיעשה 

ויברא מלאך טוב כפי שיוצא מפיו בקדושה, ומלאך 

מליץ זה יסייע לו לקיים את כל מה שקיבל עליו כדי 

שיהיו לו גדרים וסייגים לקיים מצוות ה'.

המלאך שנברא במאמרו הוא מעורב מטוב ורע, אם 

המלאך  יעכב  נדרו  ידי  שעל  לחוש  יש  אדרבא  כן 

מלהוציא הדבר מכח אל הפועל".

לה'",  נדר  ידור  כי  "איש  הכתוב:  פירוש  וזהו 

לקיים  נודר  שהוא  ז"ל  חכמינו  שדרשו  כמו  היינו 

יצר  על  להתגבר  עצמו  את  לזרז  כדי  המצוה, 

לאסור  שבועה  השבע  "או  ממנו,  המונע  העצלות 

המפתה  היצר  על  להתגבר  כדי  נפשו",  על  איסר 

מלאך  בורא  שהוא  ידי  על  עבירה,  לדבר  אותו 

מהנדר או מהשבועה שיסייע לו לקיים המצוה.

אין  דברו".  יחל  "לא  הכתוב:  מזהיר  כך  על 

על  שקיבל  מה  מלקיים  יחלל  שלא  רק  הכוונה 

שלא  כללי  באופן  הכוונה  אלא  ברור,  שזה  עצמו 

או  הרע  מפיו בלשון  היוצאים  הדיבורים  את  יחלל 

בדיבורים האסורים. ומפרש הטעם כי "ככל היוצא 

מפיו יעשה". פירוש, ככל היוצא מפיו כך יעשה את 

המלאך שנברא ממוצא פיו, כי אם היוצא מפיו הוא 

בקדושה ובטהרה, גם המלאך שנעשה ממוצא פיו 

יהיה קדוש ויסייע לו לקיים מה שקיבל עליו, ואם 

ח"ו חילל את פיו בדיבורים אסורים, הרי גם המלאך 

יהיה כלול מטוב ורע ולא יוכל לסייע לו.

"וידבר משה אל  זו הוא מפרש הכתוב:  בדרך 

ראשי  אל  שדיבר  בזה  הכוונה  המטות",  ראשי 

עבודתם  כי  המטות",  "ראשי  המכונים  ישראל 

בקודש היא "להטות" את לבבות ישראל לאביהם 

השכל  מוסר  לקחת  אותם  והזהיר  שבשמים, 

"לא  הנודר:  את  הכתוב  שהזהיר  נדרים,  מפרשת 

יחל דברו" שלא יחלל את קדושת הדיבור, כי "ככל 

את המלאך שנברא מדיבורו,  היוצא מפיו יעשה" 

על אחת כמה וכמה שראשי המטות צריכים להיות 

להשפיע  שיוכלו  כדי  דבריהם,  בקדושת  זהירים 

בפיהם על ישראל לקרבם לאביהם שבשמים.

ב"ספר  שכתב  מה  מבאר  הוא  האמור  פי  על 

חסידים" )סימן תכ(: "כתיב נשבעתי ואקיימה לשמור 

שמא  נשבעין,  אין  הזה  בזמן  אבל  צדקך,  משפטי 

יעבור, אבל הראשונים אם היו ממיתין אותם לא היו 

כי  עוברים על שבועתם". לפי האמור הביאור בזה, 

מאחר שבזמן הזה נכשלים באיסור לשון הרע, נמצא 

כי הדיבור בנדר או בשבועה בורא מלאך שהוא כלול 

מטוב ורע, שלא יוכל לסייע לו ואולי אפילו יקלקל 

אותו ח"ו. אלו תוכן דבריו המתוקים.
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שהקב"ה מתלבש בתוך כ"ב אותיות התורה, לכן 

לשמה,  בתורה  ועוסק  יושב  חכם  תלמיד  כאשר 

התורה  בתוך  המתלבש  שהקב"ה  זוכה  הוא  הרי 

יושב כנגדו וקורא ושונה עמו, כדי לגלות לו רזי 

תורה כדברי רבי מאיר.

חיים  רבינו  שהביא  מה  בזה  לבאר  יומתק 

וויטאל ב"שער הכונות" )ענין קריאת ספר תורה דרוש א( 

בשם רבינו האריז"ל, שיש סגולה גדולה להסתכל 

באותיות הספר תורה:

"מנהג מורי ז"ל שהיה נוהג לנשק הספר תורה, 

וללוותו לילך אחריו כשמוליכין אותו מן ההיכל אל 

סמוך  שם  נשאר  היה  כך  ואחר  בו,  לקרות  התיבה 

ומראין  תורה  הספר  פותחין  שהיו  עד  התיבה,  אל 

אותו לקהל כנודע, ואז היה מסתכל באותיות הספר 

תורה ממש, והיה אומר שעל ידי הסתכלות האדם 

מקרוב כל כך שיוכל לקרוא האותיות היטב, על ידי 

זה נמשך אור גדול אל האדם".

לפי האמור הביאור בזה, כי מאחר שהאותיות 

שעל  התגין  עם  בקדושה  נכתב  תורה  הספר  של 

הארה  לקבל  זוכה  בו  המסתכל  לכן  האותיות, 

בתוך  המסתתר  הקב"ה  של  הגדול  מהאור 

הספר  את  לסגור  צריך  זה  ומטעם  האותיות, 

תורה מיד אחר גמר קריאתה, שלא להשאיר את 

האותיות המאירות גלויות בלי שום קריאה.

 ית"ארל נופ"יקון י'ת ת'תים
 "'בוא א'ו יו  ל' ו"ה

על פי דברי הבעש"ט הקדוש ירווח לנו להבין 

"ג'  עג.(:  אחרי  )פרשת  הקדוש  בזוהר  שמבואר  מה 

אורייתא  קוב"ה  בדא,  דא  מתקשרין  אינון  דרגין 

כי לכאורה  בזה,  לפי המבואר הכוונה  וישראל". 

רוחני  כולו  שהוא  הקב"ה  בין  עצום  מרחק  יש 

ולא ישיגוהו משיגי הגוף ואין לו שום דמיון כלל, 

ואם  ודם,  ובין ישראל שהם קרוצי חומר מבשר 

כן איך יכול אדם בשר ודם להתדבק עם הקב"ה 

שכולו רוחני.

שידוע  מה  פי  על  הוא  בזה  הענין  אך 

לתורה  אותיות  ריבוא  שישים  שיש  מהקדמונים 

כנגד שישים ריבות נשמות ישראל, וכתב ב"מגלה 

עמוקות" )אופן קפו( כי דבר זה רמוז בשם ישרא"ל 

א'ותיות  ר'יבוא  ש'ישים  י'ש  נוטריקון  שהוא 

באות  שורש  לו  יש  מישראל  אחד  וכל  ל'תורה, 

אחת בתורה.

עוסק  ישראל  איש  שכאשר  זה  לפי  נמצא 

אור  עם  להתקשר  תחלה  בכוונה  לשמה,  בתורה 

האין סוף שמתלבש בתוך האותיות, הנה שם בתוך 

אותיות התורה מתקשרות הנפש רוח ונשמה של 

איש ישראל עם אור הקב"ה, והרי זה קשר נפלא 

בין החוט המשולש - הקב"ה, התורה וישראל.

מעתה יאירו עינינו להבין מה שביאר המהר"ל, 

רבינו בכל מצוות התורה  כי כאשר התנבא משה 

הדבר  "זה  בבחינת  המאירה  באספקלריא  התנבא 

הקב"ה  שהתלבש  בזה  הכוונה  ה'",  צוה  אשר 

כדי  התורה,  אותיות  בתוך  המאירה  באספקלריא 

עוסק  אדם  כאשר  ודור  דור  שבכל  בכך  ללמדנו 

הקב"ה  מאת  סיוע  לקבל  זוכה  הוא  הרי  בתורה, 

אמרו:  כך  ועל  התורה,  בתוך  שנמצא  בעצמו 

"בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין".

יומתק לפרש בזה מה שכתוב בחנוכת המשכן, 

שבקדשי  הארון  בתוך  מונחים  היו  שהלוחות 

זה הדבר אשר  "ויאמר משה  )ויקרא ט-ו(:  הקדשים 

רמז  בכך  ה'".  כבוד  אליכם  וירא  תעשו  ה'  צוה 

משה רבינו לישראל, שאם יעסקו בתורה שניתנה 

ה'  כבוד  אליהם  שיראה  יזכו  הדבר",  "זה  בנבואת 

המסתתר בתוך כ"ב אותיות התורה.

 אנכרי נופ"יקון 
א'נא נ'טתי כ' יב  י'הבי 

עינים"  ב"מאור  באריכות  מבואר  זה  יסוד 

את  הקב"ה  שפתח  מה  בזה  שמבאר  יתרו(,  )פרשת 

ה' אלקיך אשר  "אנכי  כ-ב(:  )שמות  עשרת הדברות 

בגמרא  כך  על  ודרשו  מצרים".  מארץ  הוצאתיך 

כ'תיבת  נ'פשי  א'נא  נוטריקון  "אנכ"י  קה.(:  )שבת 

אני  אומר  שהקב"ה  בזה,  הכוונה  וביאר  י'הבית". 

את נפשי הכנסתי בתוך הכתב של האותיות, כדי 

עסק  ידי  על  ה'  אור  עם  להתדבק  ישראל  שיוכלו 

התורה, הנה הדברים בלשון קדשו:

"ופירוש הענין הוא רמז למה שאמרו שהקב"ה 

צמצם שכינתו בתוך האותיות של התורה, וזה נקרא 

ויהי  ב-ז(  )בראשית  שכתוב  כמו  הקב"ה,  של  נפשו 

האדם לנפש חיה, ותרגום אונקלוס לרוח ממללא, 

שדיבורו של הקב"ה שוכן בתוך האותיות הכתובים 

ובכל  התורה  בכל  שכינתו  זיו  אור  וילבש  בתורה... 

שבכתב  בתורה  האמורים  הקדושים  אותיותיה 

הכל,  את  כבודו  וימלא  כן,  גם  פה  שבעל  ובתורה 

בכדי שעל ידי כן יהיה מה שידבק האדם את עצמו 

בתורת ה', יוכל לחזות בנועם ה' וזיו קדשו להידבק 

בו יתברך, ויסיר מעליו טומאת נחש וכוחותיו".

תשא  כי  )פרשת  אפרים"  מחנה  ב"דגל  כתב  וכן 

ד"ה והמכתב מכתב אלקים(: "ויש לומר בזה דהנה ידוע 

אורייתא וקוב"ה כולא חד, ותיבת אנכי מרומז על 

והיינו  כאן,  עד  י'הבית  כ'תבית  נ'פשי  א'נא  דרך 

כביכול נפשו של הקב"ה הוא ממש בתורה".

אהרן  לרבי  אהרן"  ב"תולדות  כתב  וכן 

מה  בזה  לפרש  והוסיף  ואתחנן(,  )פרשת  מז'יטומיר 

וביניכם".  ה'  בין  עומד  "אנכי  ה-ה(:  )דברים  שכתוב 

שהוא  אנכ"י  תורה  במתן  הקב"ה  שאמר  מה  כי 

ללמדנו  י'הבית,  כ'תיבת  נ'פשי  א'נא  נוטריקון 

עומד  זה  התורה,  אותיות  בתוך  עצמו  שצמצם 

שהאדם  ידי  על  כי  וביניכם,  ה'  בין  לקשר  תמיד 

ה'  אור  עם  להתדבק  כדי  לשמה  בתורה  עוסק 

שבתוך האותיות, הוא זוכה להמשיך שפע רב טוב 

מאור ה' שבתוך האותיות.

ביאו" נתגב תל הרש"וג  הבתםר

שבחר  הטעם  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

נבואתו המיוחדת של משה  לנו על  לגלות  הקב"ה 

רבינו באספקלריא המאירה בבחינת "זה הדבר אשר 

מה  פי  על  ושבועות,  נדרים  במצות  דוקא  ה'"  צוה 

שנקדים להשתעשע בביאור הנשגב של ה"ערוגת 

שפתח  מה  לבאר  המחקר  על  שעמד  הבשם", 

וצריך  המטות",  ראשי  אל  משה  "וידבר  הכתוב: 

שבטי  מנהיגי  את  כאן  הכתוב  שמכנה  מה  ביאור 

שכתוב  כמו  ולא  המטות",  "ראשי  בתואר  ישראל 

בפרשת שלח )במדבר יג-ג(: "ראשי בני ישראל".

עוד צריך ביאור מה שנתן הקב"ה את הכח לכל 

בנדר  אחד מישראל, לאסור על עצמו דבר היתר 

בגמרא  כך  על  ביאור  מצינו  ובאמת  בשבועה.  או 

המצוה,  את  לקיים  שנשבעין  "מנין  ח.(:  )נדרים 

לשמור  ואקיימה  נשבעתי  קיט-קו(  )תהלים  שנאמר 

משפטי צדקך". אולם בגמרא הקשו על זה: "והלא 

מושבע ועומד מהר סיני הוא". פירוש, ואין שבועה 

 ש"וג  הבתם: כאת" אדם  קבל של שצ ו נד" היוצא  טיו
 בקדותה נב"א  לאך ת סייש לו לקיים נד"ו

 רלא יחל דב"ור, ה חלל א  דיבו"יו בלתון ה"ש, 
גו"ם בכך תה לאך הנב"א  הנד"  שו"ב  פוב ו"ש

 רככל היוצא  טיו ישתהר, אם  ה תיוצא  טיו הוא קדות, 
 ובפח תכך ישתה גם א  ה לאך תנב"א  נד"ו

 סט" חסידים: בז ן הזה אין "אוי לקבל נד"ים ותבושו , 
כי  טא  טגם הדיבו" שלול אדם להיכתל בהם 
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לרמז שבאמצעות הצמצום בכ"ב אותיות התורה, 

יכול הקב"ה להיות בזה העולם להתגלות לנפשות 

ישראל העוסקים באותיות התורה.

הקדוש  הבעש"ט  עוד  שגילה  מה  ידוע  והנה 

אלא  החומרי  הגוף  אינו  האדם  עיקר  כי  זי"ע, 

שבקרבו,  הנשמה  מצד  שהיא  שבמוח  המחשבה 

שם  במחשבתו  חושב  שהאדם  מקום  בכל  לכן 

ברוחניות  חושב  הוא  אם  כי  כולו,  כל  נמצא  הוא 

הוא נמצא כל כולו ברוחניות, ואם הוא חושב חס 

ושלום בדבר עבירה הוא כל כולו בתוך הטומאה, 

כמו שכתב ב"תולדות יעקב יוסף" )פרשת חיי שרה(: 

"שמעתי מפורש מפי מורי, במקום שחושב האדם 

שם הוא כולו". וכן כתב ב"דגל מחנה אפרים" )פרשת 

שמות ד"ה ותעל(: "ידוע מאדוני אבי זקיני זללה"ה כי 

במקום שמחשבתו של אדם שם הוא כולו".

עסק  ענין  הבעש"ט  שביאר  זהו  כן  כי  הנה 

עוסק  ישראל  איש  שכאשר  לשמה,  התורה 

בתורה לא ישים את מוחו ולבו רק להבנת פירוש 

וכל  בחכמה  שעוסק  כאדם  והתיבות,  האותיות 

דעתו נתונה רק להבנת דברי החכמה, אלא תכלית 

לימוד התורה היא להתדבק בדביקות נפלאה עם 

אור האין סוף שצמצם עצמו בתוך האותיות, ועל 

"ואתם  ד-ד(:  )דברים  שכתוב  מה  בו  יתקיים  זה  ידי 

זה  לפי  היום".  כולכם  חיים  אלקיכם  בה'  הדבקים 

יוסף"  יעקב  ב"תולדות  שכתב  מה  כן  גם  יתבאר 

בענין זה )הקדמה(:

"כמו שיש באדם חומר וצורה, כך יש באותיות 

גוף האותיות הוא החומר,  כי  וצורה,  התורה חומר 

שבתוכו  סוף  אין  אור  עם  הספירות  ורוחניות 

זה  ואל  האותיות,  אל  ונשמה  הצורה  הוא  המחיה 

בחסד  שכתב  וכמו  ותפלתו,  בתורתו  האדם  יכוון 

לאברהם נהר מ"ג מפורש, וזה לשונו, עיקר הכוונה, 

עליונות  מדרגות  מן  הרוחניות  להמשיך  צריך  כי 

האותיות  שיוכלו  כדי  מזכיר,  שהוא  האותיות  אל 

לעלות עד מדרגה העליונה לעשות שאלתו עד כאן 

לשונו, וכאשר קבלתי ממורי".

 השוסק ב ו"ה לת ה זוכה
 תהקברה  גלה לו סודו  ה ו"ה

והנה ידוע כי התורה מתפרשת בארבע דרכים 

כמבואר  פרד"ס - פ'שט ר'מז ד'רש ס'וד,  שסימנן 

טז(:  )הקדמה  האריז"ל  לרבינו  הגלגולים"  ב"שער 

מדרגות  בד'  בתורה  לעסוק  מחוייב  האדם  כי  "דע 

שסימנם פרד"ס, והם פ'שט ר'מז ד'רש ס'וד, וצריך 

האריז"ל  והוסיף  אותם".  שישלים  עד  שיתגלגל 

מארבע  אחת  כל  כי  יז(,  הקדמה  )שם  לנו  לגלות 

הנה  פירושים,  ריבוא  משישים  כלולה  הדרכים 

הדברים הנוראים בלשון קדשו:

ומגלין לו רזי תורה, ונעשה כמעין המתגבר וכנהר 

שאינו פוסק", כי הוא דבוק באור אין סוף שבתוך 

האותיות שאין לו גבול ותכלית.

 שדו  נא נה  הגאון 
ה ל יד תת ש  הבשתרפ

גם  זה  יסוד  ללמוד  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

מדברי תלמיד הבעש"ט הגה"ק רבי מאיר מרגליות 

בעל "מאיר נתיבים" בספר "סוד יכין ובועז" )פרק ב( 

כפי שקיבל מהבעש"ט הקדוש זי"ע:

שמכין  נכונה  מחשבה  הלימוד  קודם  "יחשוב 

זרה,  כוונה  שום  בלי  לשמה  ללמוד  עצמו  את 

בתורה  הגדולים  מוריי  לזה  אותי  הזהירו  וכאשר 

מופת  החסיד  הרב  ידידי  ובראשם  ובחסידות, 

הדור מו"ה ישראל בעש"ט זצללה"ה, כוונה רצויה 

בלימוד לשמה, לדבק את עצמו בקדושה ובטהרה 

עם האותיות בכח בפועל בדיבור ובמחשבה, לקשר 

נר  בקדושת  יחידה  חיה  נשמה  רוח  מנפש  חלק 

ומשפיעים  המחכימות  אותיות  אור,  ותורה  מצוה 

שפע אורות וחיות אלקות אמיתיות נצחיות.

וכשזוכה להבין ולהתדבק בהאותיות הקדושים, 

עתידות,  אפילו  ממש  האותיות  מתוך  להבין  יכול 

עיני  שמאירה  עינים,  מאירת  התורה  נקראת  ולכן 

המתדבק בהם בקדושה ובטהרה כמו האותיות של 

בדבקות  שהכרתי  מיום  ומילדותי  ותומים.  אורים 

אהבה עם מורי ידידי הרב החסיד מו"ה ישראל בעל 

היה  שזה  נאמנה  ידעתי  הנ"ל,  תנצב"ה  טוב  שם 

הנהגותיו בקדושה ובטהרה ברוב חסידות ופרישות 

ליה,  גלין  דמטמרין  יחיה  באמונתו  צדיק  וחכמתו, 

וכבוד אלקים הסתר דבר".

מה  להבין  פתח  לנו  יפתח  האמור  פי  על 

)תנא דבי אליהו רבה פרק יח( מקרא  שדרשו במדרש 

פני  נוכח  לבך  כמים  "שפכי  ב-יט(:  )איכה  שכתוב 

וקורא  שיושב  חכם  תלמיד  כל  אמרו  מכאן  ה', 

וקורא  כנגדו  יושב  הקב"ה  בתורה,  ועוסק  ושונה 

כי מאחר  ושונה עמו". לפי האמור הביאור בזה, 

  ה"רל:  תה "בינו ה נבא בלתון
 רזה הדב" את" צוה ה'ר, כתדיב" של  צוו  ה ו"ה תהן נצחיו 

  ולדו  ישקב יוסף: רקבל י   ו"י תידביק שצ ו
 אל טני יו  או" אין סוף תב וך או יו  ה ו"ה וה טלהר

 נושם אלי לך: הקברה נק"א כביכורל תהוא או יו  כרב יכול 
כי בהן הוא יכול לתכון בשולם הזה

  או" שינים: אנכרי נופ"יקון א'נא נ'טתי כ' יב  י'היב , 
כי הקברה   לבת ב וך או יו  ה ו"ה

ולא  ריבוא  ס'  הם  הנשמות  כל  כללות  כי  "דע 

כי  ישראל  נשמות  שורש  היא  התורה  והנה  יותר. 

ממנה חוצבו ובה נשרשו, ולכן יש בתורה ס' ריבוא 

וס'  ברמז,  ריבוא  וס'  הפשט,  כפי  וכולם  פירושים 

ריבוא בדרש, וס' ריבוא בסוד. ונמצא כי מכל פירוש 

נשמה  נתהווה ממנו  פירושים  ריבוא  מן הס'  אחד 

ואחד  אחד  כל  לבוא  ולעתיד  ישראל,  של  אחת 

מישראל ישיג לדעת כל התורה, כפי אותו הפירוש 

הפירוש  ידי  על  אשר  נשמתו,  שורש  עם  המכוון 

ההוא נברא ונתהווה כנזכר.

זה,  כל  ישיג  האדם  פטירת  אחר  עדן  בגן  וכן 

נשמתו  ומפקיד  ישן  האדם  כאשר  לילה  בכל  וכן 

לעלות  שזוכה  מי  הנה  למעלה,  ועולה  ויוצאה 

תלוי  שבו  הפירוש  אותו  שם  לו  מלמדים  למעלה, 

שורש נשמתו, ואמנם הכל כפי מעשיו ביום ההוא, 

פרשה  או  אחד  פסוק  ילמדוהו  הלילה  באותה  כך 

משאר  ההוא  פסוק  יותר  בו  מאיר  אז  כי  פלונית, 

אחר  פסוק  בנשמתו  יאיר  האחרת  ובלילה  הימים, 

כפי מעשיו של אותו היום, וכולם על דרך הפירוש 

ההוא אשר תלויה בו שורש נשמתו כנזכר".

העסק  בענין  הבעש"ט  שביאר  זהו  כן  כי  הנה 

בתורה לשמה, כי כשאדם עוסק בתורה ומתקשר 

קשור  שהוא  נמצא  והתיבות,  האותיות  בגוף  רק 

צמצום  שהוא  האותיות  של  והגוף  החומר  עם  רק 

רק  זוכה  הוא  לכן  הקב"ה,  של  הגדולה  מחכמתו 

מתוך  שנראה  כפי  התורה  של  המצומצם  לפשט 

פירושי האותיות והתיבות. אולם כאשר הוא מתכוון 

להתקשר ולהתדבק עם אור הקב"ה שהוא הנשמה 

שבתוך האותיות, הרי הוא זוכה להתדבק עם אור 

אין סוף שבתוך האותיות שאין לו גבול ותכלית.

בתורה  העוסק  "כל  מאיר:  רבי  שאמר  זהו 

שהיא  התורה  בנשמת  להתדבק  כדי  לשמה", 

את  ומחיה  המתלבש  הקב"ה  של  סוף  האין  אור 

האותיות, הרי הוא "זוכה לדברים הרבה", שהקב"ה 

אותיות  בתוך  הגנוזים  נשגבים  גילויים  לו  מגלה 

וגבורה...  "ונהנין ממנו עצה ותושיה בינה  התורה: 
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת מטות תשע"ט

העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה... ומגלין 

שאינו  וכנהר  המתגבר  כמעין  ונעשה  תורה,  רזי  לו 

שמביא  כפי  בזה  הכוונה  הבעש"ט  וביאר  פוסק". 

תלמידו ב"תולדות יעקב יוסף" )פרשת ויצא(:

ותפלה,  תורה  עסק  שעיקר  ממורי,  "קיבלתי 

אין  אור  רוחניות  פנימיות  אל  עצמו  את  שידביק 

שהוא  והתפלה,  התורה  אותיות  שבתוך  סוף 

כל  מאיר  רבי  אמר  שבזה  לשמה,  לימוד  נקרא 

ומגלין  הרבה  לדברים  זוכה  לשמה  בתורה  העוסק 

וכל  עתידות  שידע  לומר  רצונו  וכו'.  תורה  רזי  לו 

בתורה  יתנהג  איך  וידע  התורה,  מתוך  מאורעותיו 

עולמות  שרואה  מה  מלבד  יתברך,  השם  ועבודת 

של מעלה, וכהנה שמעתי מפי מורי".

דבריו  לבאר  נרחיב  מאריה  קמיה  כעבדא 

אלימלך  ר'  הרבי  שהביא  מה  פי  על  הקדושים, 

מליז'ענסק זי"ע ב"נועם אלימלך" )פרשת וירא ד"ה או 

יאמר וירא הב'( בשם רבו המגיד הקדוש ממעזריטש 

הקב"ה  את  מכנים  שאנו  הטעם  שביאר  זי"ע, 

בתואר "כביכול", הנה הדברים בלשון קדשו:

יתברך לברוא את העולם  "דהנה כשעלה ברצונו 

ולהיכן  עצמו.  את  הקב"ה  צמצם  לברואיו,  להטיב 

צמצם את עצמו. שמעתי מפי מורי ז"ל שצמצם עצמו 

בתוך האותיות התורה שבהם ברא העולם. ואמר שזה 

הפירוש שאמרו חכמינו ז"ל ])עירובין כב., יומא ג:, מגילה 

הוא,  ברוך  כביכו"ל  תואר[  הקב"ה  על  יג:(  חגיגה  כא., 

רצונם לומר ]כביכו"ל הוא אותיות כ"ב יכול כי[ על ידי 

כ"ב אתוון יכול הקב"ה להיות בזה העולם".

רבינו  מדברי  שידוע  מה  פי  על  הדברים  ביאור 

כשעלה  כי  ב(,  ענף  א  )שער  חיים"  ב"עץ  האריז"ל 

ברצונו יתברך שמו לברוא את העולם הזה בשביל 

ישראל שנקראו ראשית, צמצם את אורו הגדול כדי 

שיוכלו הנבראים לקבל את אורו הגדול לפי ערכם. 

שהקב"ה  זי"ע  ממעזריטש  המגיד  מבאר  זה  לפי 

צמצם עצמו בתוך כ"ב אותיות התורה, שהם כ"ב 

נקרא  לכן  סוף,  האין  אור  מסתתר  שבתוכם  כלים 

הקב"ה בתואר כביכו"ל שהוא אותיות כ"ב יכול, כדי 

"באספקלריא  התנבא  רבינו  משה  אולם 

המאירה", שראה ושמע בנבואה את כל הפרטים 

באור בהיר וצח בלי שום חידות, כמו שכתוב )שמות 

כאשר  פנים  אל  פנים  משה  אל  ה'  "ודיבר  לג-יא(: 

ידבר איש אל רעהו". פירוש, שהכל היה ברור בלי 

צורך לפרשו. וזהו שהעיד עליו הקב"ה )במדבר יב-

ח(: "פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות". לכן 

כלומר  ה'".  צוה  אשר  הדבר  "זה  באומרו:  התנבא 

"זה הדבר" ממש בלי פירוש משלי. 

אלא שהמהר"ל מתפלא על כך, מאחר שמשה 

הדבר",  "זה  בבחינת  ברורה  לנבואה  זכה  רבינו 

ה'",  "כה אמר  לשם מה התנבא לפעמים בבחינת 

שאינה  "אספקלריא  בבחינת  היא  זו  שנבואה 

מאירה". ומיישב הענין, כי כאשר התנבא משה על 

מצוות התורה שהן נצחיות בכל דור ודור, התנבא 

צוה  אשר  הדבר  "זה  של  המאירה  באספקלריא 

בכל  ברורה  בנבואה  הדברים  כל  לו  שנמסרו  ה'", 

פרטיהם ודקדוקיהם.

אבל כאשר התנבא על הנהגת הקב"ה בעולם 

שתתגלה  צורך  היה  לא  המצוות,  קיום  על  ולא 

הנבואה  אלא  המאירה,  באספקלריא  הנבואה  לו 

"כה  בבחינת  מאירה  שאינה  באספקלריא  היתה 

שהביא  המכות  בעשר  כשהתנבא  לכן  ה'".  אמר 

הקב"ה על המצרים כתוב )שמות ז-יז(: "כה אמר ה' 

אשר  במטה  מכה  אנכי  הנה  ה'  אני  כי  תדע  בזאת 

בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם". וכן בשאר 

המכות עד מכת בכורות )שם יא-ד(: "ויאמר משה כה 

אמר ה' כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים".

  ו"ה לת ה לה דבק 
שם או" ה' תב וך האו יו 

פנים  בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה 

במצוות  רבינו  משה  שהתנבא  הטעם  לבאר  נראה 

"זה הדבר",  התורה באספקלריא המאירה בבחינת 

על פי מה שלמדנו יסוד גדול במשנתו הטהורה של 

הבעל שם טוב הקדוש זי"ע בענין תורה לשמה, כמו 

ששנינו במשנה )אבות פ"ו מ"א(: "רבי מאיר אומר כל 

"וידבר  ל-ב(:  )במדבר  מטות  פרשת  בפרשתנו 

זה  לאמר  ישראל  לבני  המטות  ראשי  אל  משה 

הדבר אשר צוה ה', איש כי ידור נדר לה' או השבע 

ככל  דברו  יחל  לא  נפשו,  שבועה לאסור איסר על 

היוצא מפיו יעשה". פירש רש"י בשם הספרי: "זה 

הדבר. משה נתנבא )שמות יא-ד( בכה אמר ה' כחצות 

מוסיף  ה',  אמר  בכה  נתנבאו  והנביאים  הלילה, 

עליהם משה שנתנבא בלשון זה הדבר".

כל  נתייגעו  שכבר  במה  להתבונן  ראוי 

כל  של  נבואתם  בין  ההבדל  מהו  המפרשים, 

של  נבואתו  ובין  ה'",  אמר  "כה  בלשון  הנביאים 

"זה  בלשון  גם  להתנבא  שהוסיף  רבינו  משה 

מה  ביאור,  צריך  ועוד  זאת  ה'".  צוה  אשר  הדבר 

ראה הקב"ה לגלות לנו דוקא במצוה זו של נדרים 

רבינו  משה  של  המיוחדת  נבואתו  על  ושבועות, 

נזכרה  שבתורה  אמת  ]הן  הדבר".  "זה  בלשון 

צוה  אשר  הדבר  "זה  הלשון  פעמים  שמונה 

שכל  בספרי,  פירשו  כאן  דוקא  למה  אולם  ה'", 

מוסיף  ה'",  אמר  "כה  בלשון  התנבאו  הנביאים 

עליהם משה שנתנבא בלשון "זה הדבר"[.

 רזה הדב"ר של כל ה צוו ,
 רכה א "ר של הנהג  הקברה

ב"גור  המהר"ל  בדברי  יאיר  דברינו  פתח 

אליהו  רבי   - הרא"ם  שביאר  מה  שהביא  אריה", 

מזרחי בפירושו על רש"י, ההבדל בין נבואת משה 

"כה אמר", על  "זה הדבר" לנבואת שאר הנביאים 

הנביאים  "כל  מט:(:  )יבמות  בגמרא  ששנינו  מה  פי 

רבינו  משה  מאירה,  שאינה  באספקלריא  נסתכלו 

נסתכל באספקלריא המאירה".

ראו  אמנם  הנביאים  שאר  כי  בזה,  הביאור 

הנבואה  אולם  אמיתית,  בנבואה  הכל  ושמעו 

שראו  מאירה",  שאינה  "באספקלריא  היתה 

בגדר  שהיו  וקולות  מראות  מיני  כל  ושמעו 

בכוחות  ניחנו  נביאים  שבהיותם  אלא  חידות, 

הנבואה לפרש כל מה שראו ושמעו, לכן התנבאו 

הנבואה  מתוך  כלומר  ה'",  אמר  "כה  באומרם: 

יוצא ועולה שכך אמר ה'.

רזה הדב" את" צוה ה'ר

 השוסק ב ו"   תה תני נה בלתון רזה הדב"ר
  קדת של ידי הקברה תצ צם שצ ו באו יו  ה ו"ה
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ד

קחי נא אמא את התפוח הזה! אני בדקתי אותו, 
הוא יותר טעים מן השני!!

או אז הבינה האמא עד כמה צריכים אנו תמיד 
לדון לכף זכות, אפילו לילד קטן... שכן התברר 
כדי  תפוח,  מכל  'טעם'  פשוט  שהקטנטן  עתה 
לדעת באיזה תפוח לבחור לאימו, ומהו התפוח 
שאם  הבין,  לא  כמובן  הוא   – יותר...  המתוק 
מן  זה  ואין  נמאס,  הוא  הרי  הפרי  מן  נוגסים 
הראוי לטעום כך מן התפוח... בגודל תמימותו 
רצה 'רק' להגיש את התפוח הטעים יותר... כדי 
להדר במצות 'כיבוד אם' למהדרין מן המהדרין!
]פרטיות, קובץ 130330[

• ~ • ~ •
מחו'  היה  הדעת שבירושלים של מעלה,  מנקיי 

הרה"ח הישיש המפורסם, רבי זאב ]וועלוועיל[ אייזנבך זצ"ל, 
מוותיקי שכונת 'בתי אונגארין' יצ"ו.

בצעירותו סבל הרבה מעוני ומחסור, כידוע שבאותו דור היו 
נקרעו  אחד  יום   – קשה.  רעב  בחרפת  נתונים  ירושלים  בני 
או  לתקנם  עוד  ניתן  שלא  באופן  יוס'ל,  בנו  של  הנעליים 

להטליא אותם, ויצאו מכלל שימוש.
לרגליו,  מנעלים  ללא  כולו  היום  כל  יוסל'ה  אפוא  לו  נותר 
וכשחזר האב ר' וועלוועיל הביתה, ניגשה אליו אשתו הצדקנית 
ומן  לגמרי,  שנקרעו  יוסל'ה  של  הנעליים  על  לפניו  וסיפרה 
ההכרח לרכוש עבורו זוג נעליים חדשות! – הוצאה גדולה כזו 
של נעליים חדשות היתה למעלה מכוחותיו של ר' וועלוועיל 
באותם ימים, כשהכיס ריק ואין בו. וכאשר שמע מפי זוגתו 
על הצורך הדחוף ברכישת הנעליים, קם בהתרגשות ממקומו 
ידו עליה עצם  הניח את  היישר אל המזוזה הקדושה,  וניגש 
את עיניו, והחל לשפוך שיח ערב לפני קונו, ובתחנונים ידבר 
רש, שיעזור להם השם יתברך להשיג מנעלים בשביל יוסל'ה 
הקטן. לאחר שסיים את תפילתו הקצרה יצא לבית המדרש, 

כדי להשלים את חוק לימודיו.
לבקר  נכבדה  אורחת  הגיעה  הבית  מן  צאתו  לאחר  והנה 
בביתם, היתה זו אחות אשתו של ר' וועלוועיל שגרה במקום 
רחוק, ומפעם לפעם היתה קופצת לביקור, כדי לעזור מעט 

בבית אחותה המטופלת בילדים רבים כ"י. 
לשאלתה את אחותה הצדקת במה תוכל לעזור להקל עליה 
בשוק  קניה  לערוך  לצאת  ממנה  ביקשה  הבית,  בעול  מעט 
אחיינה  את  המסורה  הדודה  אפוא  נטלה  הקרוב.  הירקות 
יוסל'ה הקטן עמה ויצאה אל השוק המקומי, כדי שיסייע לה 

בעריכת הקניות.
טיב  את  ובודקים  השוק  דוכני  בין  מהלכים  בעודם  לפתע 
הסחורות השונות, הבחינה הדודה שיוס'ל הקטן מתהלך יחף 
ג'שיין?  איז  וואס  יוסל'ה,  אליו:  וזעקה  לרגליו,  נעליים  ללא 

]מה קרה?[, הלא שכחת את נעליך!
לא שכחתי! – ענה יוס'ל בבושת פנים, אין לי יותר נעליים! הם 

נקרעו לגמרי ונזרקו!
נבהלה הדודה לנוכח העניות והדלות שבבית אחותה, ותיכף 

ולקחה את  יצאה משוק הירקות,  כיוון הליכתם,  שינתה את 
במיטב  עבורו  ורכשה  נעליים,  לחנות  היישר  העירה  יוסל'ה 

כספה זוג נעליים חזקות ומהודרות.
והפירות  הירקות  סלי  עם  הביתה  יחדיו  השניים  כשחזרו 
של  לרגליו  והמבריקות  החדשות  הנעליים  ועם  בידיהם, 
שעמדה  הטובה  לדודה  והודו  מאוד,  ההורים  שמחו  יוסל'ה, 
שתיכף  לב,  בכל  יתברך  להשם  ובירכו  במצוקתם.  לעזרה 
באותו יום שנשא ר' וועלוועיל הצדיק את תפילתו החרישית 
והתקבלה  נענה  ביום  בו  פה,  כל  תפילת  שומע  מלך  לפני 

תפילתו, והגיעה ישועתם משלם. 
]פרטיות, קובץ 1066[

• ~ • ~ •
סיפר לי איש נאמן מתושבי העיר 'ניו יורק' רבתי, שהגיע פעם 
אל ביתו נאווה קודש של מרן הרבי הקדוש בעל 'ויואל משה' 
מסטמאר זצוק"ל זי"ע, באותה עת היה מוקף האיש בחבילי 
הצליחו  לא  והרופאים  קשה  במחלה  חלתה  אשתו  טרדין, 
להעלות מזור ותרופה למחלתה, ובעקבות הוצאות הרפואה 
המרובות לווה כספים רבים, וחובותיו עלו והשתרגו למעלה 
הרבות  הריצות  מן  כתוצאה  הרי  בזאת,  די  לא  ואם   – ראש! 
אחר הרופאים והביקורים התכופים בבתי חולים, הזניח אחד 
הילדים בבית את לימודיו, הוא ירד וירד עד שהוכרחו 'לזרוק' 

אותו מן החיידר, ה' ירחם!
והחל  הקדוש,  הרבי  של  לחדרו  נכנס  הצרות  אפוף  היהודי 
שהוא  באומרו  צרותיו,  רוב  על  נפשו  במר  ומבכה  בוכה 
קודם,  לטפל  יגש  במה  יודע  הוא  אין  ייאוש!  סף  על  כמעט 
אם באשתו החולנית, או בסילוק חובותיו הרבים, או בסידור 
הילד בתלמוד תורה – כשבכל שלושת הבעיות גם יחד, אין לו 
מושג ואינו יודע כיצד ואיך לטפל בהם? ומה ניתן לעשות כדי 

להמציא פתרון של ממש לצאת מן הסבך.
צא  לו,  ואמר  המדוכא,  האיש  על  הצדיק  של  רחמיו  נכמרו 
ואראה מה  נא קמעא,  נא בבקשה אל חדר ההמתנה, המתן 
אוכל לעשות בנידון. חזר האיש ויצא אל חדר ההמתנה הגדול, 

תהלים  ספר  להתפלל נטל  והחל  לידו, 

ולהתחנן לפני השם יתברך להושיעו מכל צרותיו.
הרפואה  עסקני  מגדולי  אחד  נכנס  לפתע  והנה 
אל  היישר  ניגש  יורק,  שבניו  המפורסמים 
מחלתה  אודות  הפרטים  כל  את  וביקש  האיש, 
כבר  ומה  החלה,  מתי  אשתו,  של  המסתורית 
ובאלו  ביקרו,  רופאים  איזה  אצל  בנידון,  עשו 
שוכבת  חולים  בית  ובאיזה  השתמשו,  תרופות 
היא עכשיו? – ויצא בהבטחה ברורה לעשות הכל 

כדי להשיבה לאיתנה!
מתמוגג  האיש  ובעוד  קלה,  שעה  חלפה  לא 
גדול,  גביר  נכנס  התהלים,  ספר  על  בדמעותיו 
אף  יורק,  שבניו  המפורסמים  העשירים  אחד 
הוא ניגש היישר אל האיש, וביקש לנקוב בסכום 
עליהם  הוסיף  ועוד  חובותיו,  כל  של  המדויק 
סכום נכבד שיהא מן המוכן בידו לתקופה הבאה. 
תיכף הוציא העשיר פנקס שיקים מהודר מאמתחתו, ותחב 
לידי האיש מתנה הגונה ביותר, שיש בה כדי לכסות את כל 

החובות עם עוד יתרה רבתית נאה...
בתפילותיו  ומתפלל  ממשיך  כשהאיש  נוספת,  שעה  חלפה 
הזכות, מודה לפני השי"ת על העבר וצועק על להבא. והנה 
של  חיידר  שבאותו  המלמדים  מחשובי  אחד  'מלמד'  נכנס 
הילד, וביקש לקבוע עבורו שעה אחת ביום שיוכל ללמוד עם 
הילד, ולקחת אותו תחת חסותו. והבטיח להחזירו אל החיידר 
ולדאוג אישית להעלותו בחזרה אל מסלול הלימודים כראוי 

לו!
התברר אפוא, שבכל אותם שעות ישב הרבי הקדוש בחדרו 
פנימה, והפעיל את כל כוחותיו ואת קשריו המסועפים כדי 
להביא את העסקן הרפואי לפני האיש, לסדר את ענין מחלת 
אשתו. ואת הגביר הגדול, כדי להסדיר את כל חובותיו. ואת 
המלמד הנכבד לפתור את הבעיה עם הילד התלמיד הקשה. 
– וכך פתר הרבי הקדוש על אתר, את כל בעיותיו של האיש.

כשלוש  בערך  בינתיים  להם  חלפו  כשכבר  זאת,  כל  אחר 
שעות, נקרא שוב האיש אל חדרו של הרבי פנימה, במאור 
פנים הודה לרבי נרגשות על כל העזרה הגדולה שדאג עבורו. 
אך הרבי מצידו עדיין לא נחה דעתו והשתוקקות לבו ההומה 
את  שאל  והוא  בו,  בערה  ישראל  עם  ולהטיב  חסד  לגמול 

האיש, מה עוד יכול אני לעשות למענך?
גדולה,  ואמר בהכנעה  היהודי השתומם לשאלתו של הרבי, 
שהוא מודה בכל לב לרבי על כל מה שעשה למענו עד עתה, 

ואינו יודע מה עוד יש לו לבקש...
אך הרבי לא הרפה, הוא חשב קמעא, התנמנם על כיסאו לרגע 
קט כדרכו בקודש, ולפתע ננער ואמר, הלא עד עתה גמלתי 
חסד רק עם גופך, ומה עם הנשמה? וכי בשביל נשמתך לא 
צריך לדאוג? – הנה מעניק אני לך בזה, את כל העולם הבא 
שלי שנוצר ממצוות גמילות חסדים זו, שעסקתי בה למענך 
הזו,  המצוה  שכר  את  נא  קח  האחרונות!  השעות  בשלוש 

שיהא בידך מן המוכן לאחר מאה ועשרים!
ויהי לפלא! 

]פרטיות, קובץ 140521[
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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.
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טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

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

בס"ד

'טוב להודות לה''
את  וסיפר  הביתה  נרגש  הגיע  עשרה  הארבע  בן  בני 
שאורגן  לטיול,  בדרכו  אותו  שליווה  ההשגחה  מעשה 

להם מטעם חברת המתמידים.
ואם  סדירה,  ציבורית  תחבורה  שאין  במקום  מדובר 
לשם  להגיע  היחידה  הדרך  אז  ההסעה  את  מפסידים 

היא באמצאות טרמפים...
בין  בטרמפים,  לנסוע  בכלל  מציאים  אנו  ]כמובן שאין 
מהצד הרוחני ובין מהצד הגשמי, והבאנו רק ההשגחה 

שהיה בזה[.
עד  הבית  באזור  משכן  קיבל   הראשון  הטרמפ  את 
שכבר  וכפי  מהטרמפ  ירד  הוא  מסויימת,  לנקודה 
למד מסיפורי טיב ההשגחה אמר מזמור לתודה, עודו 
ליציאה  עד  טרמפ  לו  והציע  עצר  ורכב  לבוראו  מודה 
מאנשי  הינו  הטרמפ  שמציע  שראה  לאחר  מהעיר, 
הקהילה שלנו הוא עלה לרכב ואמר שוב מזמור לתודה, 
בהתקרבו ליציאה מהעיר קיבל הנהג טלפון ואמר לבני 
שיישאר ברכב מכיוון שלחבר שלו התחמם מנוע הרכב 

בדרך לאותו מקום ומבקש חילוץ... 
הגיע  לרכב  שוב  שירדו  ועד  הביתה  רגע  נסעו  הם 
במחול  ופתחו  יצאו  חסידים  ושלושה  ליד  שחנה  רכב 
אומר  אני  ריקודים,  בתוספת  לתודה  מזמור  באומרם 
רוקדים מזמור לתודה מחוץ  והם  ברכב  מזמור לתודה 

לרכב...
התברר שהם אלו שנתקעו ובעזרת מזמור לתודה הגיעו 
שלו  הרכב  את  ואספו  חברם  של  לכתובת  עד  בשלום 
הטיול  למקום  היישר  נסענו  וביחד  בתוכו  כבר  שאני 

בשירת תודה והודיה לה'...
ראיתי שלא רק אני מכיר את סוד התודה...

בעל המעשה:ע.ס.

 • - • - •

חילוץ באישון ליל
שני  ראיתי  לביתר  חזרה  בדרכי  בוקר  לפנות   2 בשעה 
רכבים תקועים בצד הדרך כמאה מטר אחרי המחסום, 
סימנו  והם  בדבר מה  עזרה  צריכים  לראות אם  עצרתי 
שאינו  בחור  רכבי  לחלון  ניגש  תיכף  תקין,  שהכל  לי 
נראה כתושב ביתר מבחינה חזותית ושאל אם אני נוסע 
לביתר, השבתי הן והוא הצטרף לנסיעה, לשאלתי כיצד 
אין טרמפים  וכן  כלל  אין תחבורה  בו  זה  הגיע למקום 
באזור כזה, השיב: "קבלתי טרמפ מאדם מוכר ובהגיעו 
לנקודה זו התנצל ואמר כי עליו לשוב לירושלים, והוריד 
לבקר  להגיע  דרך  אמצא  כי  לתומי  חשבתי  כאן,  אותי 

בבית הורי, אך לשווא..."
הדרך,  בצד  הרכבים  שני  נתקעו  מדוע  הבנתי  עכשיו 
ואני  קמעה  להתרענן  עצרו  שהם  אלא  נתקעו  לא  הם 
חשבתי שהם זקוקים לעזרה, אבל בורא עולם ידע שיש 
אותי  שלח  ואכן  לחילוץ...  וזקוק  שתקוע  אחד  בן  לו 

לחלצו...
כמובן שאחרי כזה סיפור הסעתי אותו עד הבית כאשר 

שנינו נפעמים מדרכי ההשגחה המופלאה...
בעל המעשה:כ.ה.

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב ההשגחה

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום

פסוק זה שבפרשתנו קוראים אנו מדי שנה 
בשבוע של היארצייט של אהרן הכהן ע"ה 
וללמדנו  וכוחו,  זכותו  לעורר  כדי  אב(,  )ר"ח 

אורחות חיים להתדבק בדרכיו.
אומר,  "הלל  מי"ב(:  )פ"א  אבות  בפרקי  שנינו 
הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף 

שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה".
ובאבות דרבי נתן )פרק כד( איתא בזה"ל: "הוי 
אהרן  שהיה  מלמד  אהרן.  של  מתלמידיו 
שואל בשלום בוגדי ישראל, והיה אחד מהם 
לי,  אוי  אומר  והיה  עבירה,  לעשות  מבקש 
אני  היאך  בשלומי,  וישאל  אהרן  יבא  מחר 

משיבו, והיה בוש ולא היה סורח". 
"וכן איש שהיה צוהב עם חבירו, היה אהרן 
את  צהבת  למה  בני  לו,  ואומר  אצלו  הולך 

ריעך, עכשיו בא אצלי בוכה ומתחרט, ואומר אוי לי שצהבתי עם 
לי ממנו.  ובקש  לך  עומד בשוק  הריני  גדול ממני,  חבירי שהוא 
מניח זה אצל אחר, ואומר לו בני למה צהבת עם חבירך, עכשיו 
בא אצלי וכו'. כיון שיצאו לשוק ופגעו זה בזה, היו מגפפין זה את 
זה ומנשקים זה את זה. וכך היה אהרן עושה כל הימים, עד שהיה 

מטיל שלום בין אדם לחבירו". 
אהרן  והיה  מביתו,  ומשלחה  אשתו  עם  צהוב  שהיה  איש  "וכן 
על  לו  אומר  אשתך,  עם  צהבת  למה  בני  לו  ואומר  אצלו  הולך 
שסרחה עלי, אומר לו הרי אני עורבה שאינה סורחת עוד עליך 
את  צהבת  למה  בתי  לה  ואומר  אשתו,  אצל  לו  הולך  מעתה. 
בעליך, אמרה לו שהכני וקללני, אמר לה הריני עורבו שאינו מכך 

ולא מקללך עוד מעתה". 
"וכך אהרן עושה כל ימיו, עד שחיה מכניסה לתוך ביתו, והיתה 
בזכות  אם  כי  הזה  הבן  לי  נתן  לא  ואמרה  בן,  ויולדת  מתעברת 

אהרן". 
'אהרן',  שמם  היה  מישראל  אלפים  מג'  יותר  אומרים  "ויש 
וכשמת חלצו על מיטתו יותר מכ"ד אלפים בנים ובני בנים, לכך 
נאמר )לעיל כ, כט( ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל" ע"כ.

• ~ • ~ •
בזמנו של מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצוק"ל, 
אם,  ובלי  אב  בלי  ומסכן  גלמוד  אחד,  יתום  בחור  בישיבה  היה 
לקחה  הקדושה  הישיבה  עבורו.  שתדאג  קרובה  משפחה  וללא 
ר'  המשגיח  מחסורו,  לכל  ודאגה  חסותה  תחת  בחור  אותו  את 
וקירבו  יתרה,  וחיבה  אהבה  תמיד  עליו  השפיע  המסור  חצק'ל 

בסבר פנים יפות.
חוליו  במיטת  והוא שכב  ועלה  טיפס  חומו  הבחור,  חלה  לימים 
בחדרו הצר שבפנימייה קודח מחום. – בשונה משאר הבחורים 
לא  ממחלתם,  שיבריאו  עד  הביתה  נוסעים  שהיו  שכזה,  במצב 
היה לו לבחור החולה דנן לא בית ולא משפחה כאמור, לא היה לו 
שום מקום לנסוע להבריא ולהינפש. לפיכך נשאר כל ימי מחלתו 
העת  כל  עוקבים  הישיבה  בני  כשחבריו  השמיכה,  תחת  ספון 

בדאגה אחר החלמתו.
יום אחד הוחמר מצבו מאוד, הוא שכב במיטתו חסר אונים ולא 
את  המשגיח  חצק'ל  ר'  כשראה   – ורגל.  יד  להניע  מסוגל  היה 
הישיבה  היכל  מרכז  אל  נמרצים  בצעדים  ניגש  המצב,  חומרת 
הגדולה, עלה אל הבימה בעיצומו של 'סדר שני', הוא חבט בעוז 
את  לסגור  הבחורים  כל  על  וציווה  הבימה,  על  חזקה  בדפיקה 
הגמרות, ולהעתיר בתפילה וזעקה לפני מלך רופא נאמן ורחמן 

לרפואתו של הבחור היתום.
הרי לבחור זה, הטעים ר' חצק'ל, אין לא אבא ולא אמא שיתפללו 

את  להשלים  אנחנו  חייבים  לכן  עבורו, 
החסר, ולהתעצם ביותר בתפילות ותחנונים 

להצלתו.
התלמידים  אחד  העמוד  אל  ניגש  תיכף 
בתפילה  רם,  בקול  לקרוא  והחל  הבוגרים, 
פרקי  את  בפסוק  פסוק  גדולה  וזעקה 
לרפואת  בספרים  המסודרים  התהלים 

החולה.
שעלו  והזעקות  התפילות  באמצע  לפתע, 
עד לב שמים, נראה ר' חצק'ל פוסע מהרה 
ויוצא מבית המדרש, משחלף זמן  לאחוריו 
מתלמידיו  כמה  פנו  שב,  לא  והמשגיח  מה 
מאוד  מה  והנה  אחריו.  לחפש  המקורבים 
ומצאוהו  שבישיבה  לחדרו  כשנכסו  נחרדו 
חששו  הם  וחלוש.  חיוור  במיטתו  שוכב 
את  עבורו  להזעיק  אם  דאגה  ברוב  ושאלוהו  לשלומו,  מאוד 
צורך!  שום  אין  יד,  במחי  זאת  ביטל  חצק'ל  ר'  אך   – הרופא. 
פסק, רק שכשהתפללנו לרפואת הבחור החולה, נזכרתי במאמר 
הגמרא בפ"ק דברכות )יב:( המלמדת לנו כיצד צריך להתפלל על 
ואינו  החולה, וכמ"ש: "כל שאפשר לו לבקש רחמים על חבירו 
לי  חלילה  אנכי  'גם  כג(  יב,  א  )שמואל  שנאמר  חוטא,  נקרא  מבקש 
מחטא לה' מחדול להתפלל בעדכם'. אמר רבא, אם תלמיד חכם 

הוא צריך שיחלה עצמו עליו" ע"כ.
כלומר, שצריך המתפלל על החולה 'שיחלה עצמו' ויחוש וירגיש 
יותר  עליו  יתפלל  וכך  בחוליו,  הנאנק  החולה  כמו  בעצמו ממש 

מקירות לב, כשהוא חש ומרגיש בנפשו את צערו ואת כאבו.
לחוש  כדי  המיטה,  אל  בעצמי  נכנסתי  חצק'ל,  ר'  סיים  לפיכך, 
אפילו  יכול  שאינו  החולה,  הבחור  של  הגדול  בצערו  ולהרגיש 
ועתה  הקשה.  המחלה  התגברות  מחמת  רגל  ולא  יד  לא  להזיז 
להיכל  לחזור  אני  יכול  החולה  של  צערו  את  היטב  אני  משחש 

הישיבה ולהרבות בתפילות עבורו.
ואכן תיכף קם ממיטתו והתגבר כארי, וחזר לבית המדרש הגדול 
והשתתף עם כל הבחורים בתפילותיהם, והיו תפילותיו באותה 
שעה ברגש עצום בהתלהבות ובקול רם, כשנחלי דמעות ניגרים 

מעיניו בבכיות עצומות.
למותר לציין שתפילתו של הצדיק ושל בחורי הישיבה עשתה 
רושם, ותיכף החלו לראות הטבה מסוימת במצבו של החולה, 
קצרה  ובתקופה  סכנה,  מכלל  יצא  כבר  ספורים  ימים  ובתוך 

ביותר כבר חזר לתלמודו בבריאות שלמה ואיתנה.
]פרטיות, קובץ 190930[

• ~ • ~ •
בבית אחד מבתי ישראל קודש, חינכו מאוד את הילדים הטהורים 
היו  כולם  והילדים  ההורים  ארץ,  ובדרך  בנימוס  תמיד  להתנהג 

מצוינים במידותיהם לשם ולתפארת.
יום אחד אחר הצהריים ביקשה האמא מאחד הילדים הקטנים 

שבבית, להגיש לה תפוח עץ מסלסלת הפירות.
ניגש הקטנטן אל מגש הפירות, הסתכל ובדק אנה ואנה, ומצא 
את  נטל  הוא  בלבד,  תפוחים  שני  אם  כי  בסלסלה  נותרו  שלא 
את  גם  נטל  ושוב  קטנה,  חתיכה  ממנו  נגס  הראשון  התפוח 

התפוח השני ונגס גם ממנו 'טעימה' קטנה...
האם הדגולה לא הבינה למעשיו של הילד, ואף כעסה בלבה על 
מעשהו המכוער, לנגוס כך בלא חשבון בשני התפוחים האחרונים 

שנשארו גם יחד...
אך תיכף אורו עיניה, כאשר הילד הקטן רץ לקראתה, הגיש לה 
בשמחה,  ומכריז  מציין  שהוא  תוך  התפוחים,  אחד  את  באהבה 

ג

ֶאל  ֵהן  ַהּכֹ ַאֲהֹרן  ַעל  "ַוּיַ
ָמת  י ה', ַוּיָ ֹהר ָהָהר ַעל ּפִ
ִעים  ָהַאְרּבָ ַנת  ׁשְ ּבִ ם  ׁשָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ְלֵצאת 
ֹחֶדׁש  ּבַ ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ 
ֶאָחד ַלֹחֶדׁש" י ּבְ ַהֲחִמיׁשִ

)לג, לח(

טיב הפרשה
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טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב המעשיות
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טיב ה˜הילה
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בס"ד

 • כתיקון חצות בימי בין המצרים •
מנהג  הכוונות  שער  בספר  האריז"ל  כתב  א. 
טוב וכשר מאד לכל בעל נפש לישב באבילות 
אחר חצות בכל אלו הימים, ולבכות בכיה ממש 
הדינין  התעוררות  הוא  אז  כי  הבית,  חורבן  על 
בסוד כי ינטו צללי ערב, אשר לסיבה זו נשרף 
זה עושה תועלת  ודבר  היום,  ההיכל אחר חצי 
אין  הלילה  חצות  וענין  האדם,  בנפש  גדולה 
הלילות  שאר  בכל  אפילו  כי  להזכירו,  צורך 
בלילות  ומכל שכן  החורבן,  על  להתאבל  צריך 
בין המצרים שצריך להוסיף בבכיה, ועליו נאמר 

שמחו את ירושלים וגו' כל המתאבלים עליה. 
שיש  בשמו  ק"ג(  ס"ק  תקנ"א  )סי'  המ"ב  הביא  וכן 
ויבכה  להתאבל בימים אלו לאחר חצות היום, 

בהם כמו חצי שעה.
ב. ונוהגין לומר אז תיקון רחל שאומרים בתיקון 
חצות, מפני שפסוקים אלו מיוסדים על בכיה 
דבר  שיהיה  כדי  וגם  הבית,  חורבן  על  והספד 

השוה לכל נפש )יוסף אומץ להחיד"א סי' כ"א(.
לאחר  בערב שבת  תיקון חצות  אומרים  אין  ג. 
חצות היום, וכ"ש בראש חודש אב, וה"ה בערב 
תשעה באב לאחר חצות היום אין אומרים בו 

תיקון חצות )ביה"ל סי' תקנ"א ד"ה בחפיפת(.
• אירוסין ונישואין • 

אם  ואפילו  אלו,  בימים  נשים  נושאין  אין  ד. 
עדיין לא קיים מצות פריה ורביה )ס"ב ומ"ב סקי"ח(. 
שם  )כה"ח  מילתא  מסמנא  דלא  משום  והטעם 

סקמ"ג בשם היעב"ץ ועוד עיי"ש(.

בימים  אירוסין  לעשות  מותר  מקום  ומכל  ה. 
מותר  עצמו  באב  תשעה  ביום  ואפילו  אלו, 
ליארס, ]ואע"פ שיש בו קצת שמחה והיה לנו לאסור עכ"פ בת"ב, 

מ"מ מותר מטעם דשמא יקדמנו אחר[ )שו"ע שם ומ"ב סקי"ז(.

אב,  ר"ח  עד  אירוסין  לעשות סעודת  ומותר  ו. 
כמו  מצוה  סעודת  הוי  שידוכין  דסעודת  וה"ה 

סעודת אירוסין )מ"ב סקי"ט ובשעה"צ שם(.
• תספורת •

ז. אין מסתפרין בימים אלו, ואפילו לכבוד שבת 
להסתפר  רגילין  אין  דבלא"ה  כיון  מתירין,  אין 

כל שבוע )שו"ע שם ס"ד ומ"ב סקל"ב(.
הזקן  שערות  לגלח  שלא  להחמיר  מנהגינו  ח. 
השנה  ימות  בשאר  זקנם  שמגלחים  לאלו  אף 

כל כמה ימים )שבה"ל ח"י סי' פ"א(.
את  מעכב  אם  השפה  את  לגלח  מותר  ט. 

האכילה )שו"ע שם סי"ג ומ"ב סק"פ(.
לאיסור,  שוין  האשה  ואחד  האיש  אחד  י. 
שער  ריבוי  לגלח  באשה  להתיר  שיש  ואפשר 

דצדעין )מ"ב סקע"ט(. 
והטעם  לקטנים,  לספר  לגדולים  אסור  יא. 
נפש,  עגמת  משום  ועוד  חינוך,  מצות  משום 
מבן  פחות  שהוא  בקטן  הטעמים  בין  ונפק"מ 
שש שעדיין לא הגיע לגיל חינוך, דמשום טעם 
)שו"ע שם סי"ד  נפש  יש לאסור מפני עגמת  השני 
ובמ"ב ושעה"צ שם, ואף שבשו"ע איירי לענין שבוע שחל בו ת"ב, 

מ"מ כתב הא"ר דלדידן יש להחמיר בתספורת מי"ז בתמוז(. 

לפי  אף  להחמיר  אין  קטנים  דלצורך  וי"א 
מנהגינו אלא בשבוע שחל בו תשעה באב )מ"ב 

שם סקפ"ב בשם הח"א, וחולק על הא"ר הנ"ל(.

יב. ומכל מקום לא יעשו אז תגלחת של מצוה 
שנוהגים לעשות לקטן בן שלש שנים )חנוך לנער(. 
יג. בדין גילוח השערות לבעל ברית הקילו בזה 
הרבה במדינת אשכנז, וגדולי האחרונים נשאו 

ולענין  קנ"ח,  סי'  או"ח  חת"ס  עי'  בזה,  ונתנו 
בודאי  באב  תשעה  בו  שחל  בשבוע  מעשה, 
הלב נוטה להחמיר, וכמדומה שגם לפני זה אין 

המנהג להקל במקומותינו )שבה"ל שם(.
)מ"ב  הימים  אלו  בכל  מותר  הראש  סריקת  יד. 

סק"כ(.

טו. מריטת שער העין או שער הגבות לא נחשב 
לתספורת )הלי"ש פי"ד סק"ט(.

• ריקודין ומחולות •
בין  בימי  ומחולות  ריקודין  לעשות  אסור  טז. 

המצרים )מ"ב סקט"ז(.
בלא  אפילו  זמר  בכלי  לנגן  דאסור  וה"ה  יז. 

ריקודין ומחולות )מנח"י ח"א סי' קי"א עיי"ש(. 
לא  אבל  המצרים  בבין  מותר  בפה  שירה  יח. 

בתשעת הימים )הליכות אבן ישראל(.
יט. טיי"פ המשמיע ניגונים דינו ככלי שיר גמור, 
וי"א שאף אם לא הוקלט בו שום כלי זמר, מ"מ 
עצם השירה ע"י כלי זה נחשב ככלי זמר ואסור 

)שבה"ל ח"ח סי' קכ"ז(. 

אינו  שיר  כלי  שמיעת  של  זה  דאיסור  י"א  כ. 
ריקוד,  לידי  שמעוררים  כאלו  בשירים  אלא 
ובזה אין חילוק בין שירה בכלי או בפה, ומ"מ 
שירים  משמיעת  אף  אלו  בימים  להימנע  נכון 
חזנות  קטעי  ואפילו  לריקוד,  מביאים  שאינם 
עליו  להתאבל  אלוקינו  בית  הוא  וכדאי  וכדו', 

)הלי"ש פי"ד ס"ג(. 

כא. ויש להחמיר בזה אפילו לקטנים אם הגיעו 
לגיל חינוך, כיון שהוא אבילות דרבים )אג"מ ח"ד 

או"ח סי' כ"א(.

לא  בתמוז  י"ז  לפני  אשה  שנשא  מי  אף  כב. 
יעשה רקודין וכלי שיר בשמחת השבע ברכות 
בין המצרים, אלא בשירה של  ימי  שחל בתוך 

מצוה בפה כנהוג )שבה"ל ח"ג סי' קנ"ז(.
הספרדים  אחינו  אצל  שנוהגין  במקומות  כג. 
המצרים,  בין  בימי  אף  נישואין  שמחת  לערוך 
שלא  שם,  להשתתף  לאשכנזים  אף  מותר 
וכמו  מצוה,  להשתתף בשמחה של  חז"ל  גזרו 
ברית  בסעודת  להשתתף  אחד  לכל  שמותר 
מילה או סיום מסכתא אפילו בתשעת הימים. 
נישואין  כלל  אז  לערוך  שלא  מנהגינו  כי  ואם 
שמנהגו  מי  מ"מ  אח"כ,  לינשא  שאפשר  כיון 
לכל  מותר  בהיתר,  כן  עושה  והוא  בזה  להקל 
אחד להשתתף בסעודת המצוה אם יש לו איזה 
למנוע  יש  מקום  מכל  אך  להשמחה.  שייכות 
מריקודין בעת שמחת השבע ברכות, כיון שאין 
המנהג תמיד לרקוד בשמחת השבע ברכות אף 
בשאר ימות השנה, ואינו דומה לשמחת חתונה 
ח"ד  )תשוה"נ  השמחה  עיקר  הם  הריקודים  ששם 

סי' קכ"ח(.

נראה  מעשה  לענין  אך  הדין,  מעיקר  זה  וכל 
כגון  נחוצה,  בריקודין  השתתפותו  אין  שאם 
אחינו  מבין  משתתפים  הרבה  שם  שיש 
לגרוע  היעדרותו  ניכר  יהא  ולא  הספרדים 
משמחת החתן, אזי ראוי להימנע מכך ולקיים 

האבילות כמנהג האשכנזים )שם(.
לתלמידיהם,  ותשבחות  שירות  המלמדים  כד. 
לא ילמדום בימים הללו כי אם מהניגונים של 
יותר  וטוב  הלב,  את  ששוברים  השבתות  אלו 
ימי  ויתמו  עד שיעברו  עיקר  כל  ילמדום  שלא 

בכי על חורבן בית המקדש )מל"ח פ"י סי"ט(. 

■ כל מכבדיה הזילוה ■
הרשעים מבזים את ישראל בראש כל חוצות

הנביא ירמיה )איכה א, ח( מבכה את השפל אליו הגיעו גולת יהודה בשעה שנכנסו הרשעים לירושלים, 
מקונן  איזה מאורע  על  נד.(  )יומא  הגמרא  לנו  ומספרת  ֶעְרָוָתּה",  ָראּו  ִּכי  ִהִּזילּוָה  ְמַכְּבֶדיָה  "ָּכל  ואומר: 
הנביא כל כך: "בשעה שנכנסו נכרים להיכל ראו כרובים ]חבוקים[ זה בזה, הוציאון לשוק ואמרו: ישראל 
הללו, שברכתן ברכה וקללתן קללה, יעסקו בדברים הללו? מיד הזילום, שנאמר כל מכבדיה הזילוה כי 

ראו ערותה".
הווי אומר, שעד העת האחרונה היו אומות העולם מעריכים ומכבדים את בני ישראל, הם היו מסתכלים 
על בני ישראל כעל אומה נעלית ומורמת מעם, שכל מאווייהם נתונים בתורה ובמצוות ובעבודת השי"ת, 
חלילה לא בעניינים נחותים ומבוזים אשר שאר גויי הארץ משוקעים בהם עד למעלה ראש, ואילו כעת, 
ההשקפה  כל  נהפך  הכרובים,  מראה  לעיניהם  כשהתגלה  הקדשים,  קודש  מקום  אל  התפרצותם  עם 

שלהם על עם ישראל מן הקצה אל הקצה.
הכרובים – האות לחיבת הקודש

ובאמת אין זה מובן כלל כל העניין הזה, ובעיקר כיצד התגלגלו הדברים לידי כך, שדווקא על הכרובים 
הקדושים יפרשו הרשעים בעיניהם לדברים שבהיפך, הרי הכרובים היו אות הקדושה, כי מתוך הנהגת 
לפני  ואהובים  רצויים  מעשיהם  האם  ביותר  המפורש  באופן  לדעת  ישראל  בני  יכולים  היו  הכרובים 
המקום ברוך הוא, שבשעה שהיו עושים ישראל את רצון קוניהם באמת ובאמונה, היו הכרובים מטים 
את פניהם איש אל אחיו באהבה ואחווה שלום ורעות, ובזה היו יודעים ישראל כי כבר רצה אלוקים את 

מעשיהם.
כך גם להיפך, כשחלילה לא עשו את עבודתם כראוי, הרי שהיו הכרובים מסובבים את פניהם לאחור 
ולא היו מביטים איש אל אחיו, בדמיון לשני יריבים שאינם יכולים להביט זה בפני זה, וכאשר חלילה 
אירע כמקרה הזה, היו יודעין בני ישראל שמאס הקב"ה במעשיהם, והיו מעוררים את לבם לשוב אל ה' 

אלוקיהם, לתקן את מעשיהם שיהיו לרצון לפני אדון כל.
בני  כלפי  הקב"ה  חיבת  את  ולהרגיש  לדעת  הפועם  והלב  החיה  העדות  היו  שהכרובים  אפוא,  נמצא 
בני  היו  קיים,  היה  המקדש  שבית  בזמן  רגלים,  שבשלוש  )שם(,  הגמרא  לנו  שמספרת  וכפי  ישראל, 
ישראל מקיימים את מצוות עלייה לרגל, ועולים ברינה לירושלים עיר הקודש מתוך שמחה וחדוות הלב, 
לעלות וליראות אל מול פני הקודש בעיר יפה נוף משוש כל הארץ, ומתוך שחפצים היו להודיע להם 
את האהבה שאוהב אותם הקב"ה, אהבה בלי מצרים, גללו את הפרוכת ומראה חביבות הכרובים נגלה 

לנגד עיניהם במלוא יפעתם.
ולהניח שמראה הכרובים  וזדים ארורים לקבוע  נחפזו אותם רשעים  ואם אלו הם פני הדברים, מדוע 
מעיד על זילותם של ישראל, וכיצד יתכן שבאותו העניין שמעיד על קדושתם וחביבותם של ישראל 
אצל הקב"ה נכשלו אומות העולם לומר את ההיפך הגמור, שכאילו מראה על זילותם ופחיתות הדרגה 

של בני ישראל.
כל  הושתתה  שמשם  כולו,  העולם  בכל  ביותר  והנורא  הקדוש  הוא  הזה  שהמקום  המה  ידעו  לא  וכי 
הבריאה כולה, ומן המקום הזה יוצאת שפע וברכה לכל יצור נוצר, הלא גם האומות כולם היו מכירים 
עד עתה בקדושת ובמעלת המקום, גם הם היו דורשים כל השנים בכבודה של ירושלים עיר הקודש 
והמקדש, אפילו עולות וזבחים היו שולחים לשם, ומדוע לפתע פתאום בראותם את הכרובים הפכו את 

עורם ונהפך לבבם מן הקצה אל הקצה, וכי לא יכלו לבחון את פשר הדברים לעומקם.
האדם בוחן את זולתו על פי ההשגות שלו

אכן יתבאר הדבר על פי שאמרו הצדיקים שכל אדם דומה למראה )שפיגעל(, כל מה שהוא רואה לנגד 
עיניו הוא שופט על פי המעשים והמושגים שלו עצמו, זאת אומרת, שהאיש הצדיק שכל דרכיו אמת 
ואמונה, הריהו מפרש גם את מעשיו של חברו באופן של צדקות ותמימות, אבל הרשעים והחוטאים 
נוטים לחשוב שלאמיתו של דבר גם שאר האנשים דומים להם, ואפילו כאשר הם רואים לעיניהם שיש 
צדיקים בארץ המתנהגים בצדקות ובתמימות, אזי לדעתם אין זה אלא כלפי חוץ אבל בפנימיות לבבם 
אין תוכם כברם, ובכל אימת שיהיה דומה להם בדעתם המשובשת, שמצאו איזה פגם אצל הצדיק, מיד 
יעוטו על זה כמוצא שלל רב ויפרסמו זאת בראש כל חוצות, הביטו נא וראו כי גם הצדיק אינו שונה 

ממני.
אכן זהו הדבר אשר אירע כאן בשעה שהרשעים הארורים - שכל ראשם ומעייניהם מונחים היו בסחי 
ובזוהמה - נכנסו אל תוך המקום הקדוש והנורא ביותר, שברגע שראו איזה מראה, מיד פירשו אותו על 
פי השכל המעוות שלהם, כי לרשעים אין שום מחשבה נעלית ואף אינם יכולים להבין ולהשיג שום דבר 
רוחני שהוא גבוה מהשגתם, לכן, מיד כשראו איזה דבר שהם יכולים לפרשו כהיפך הקדושה, אפילו 
שבאמת אין גבוה וקדוש מזה, מיד שמחו על זה כמוצא שלל רב ופרצו לחוצות להראות לכל העולם 
בי בני ישראל אינם שונים מהם וממעשיהם, וזהו מה שקונן הנביא באמרו "ָּכל ְמַכְּבֶדיָה ִהִּזילּוָה ִּכי ָראּו 

ֶעְרָוָתּה".
אל תדון את חברך עד שתגיע

מה שיש לנו ללמוד מן הדברים האלה, שפעמים אנו רואים איזה הנהגה אצל הזולת שבעינינו נראה 
ולדונו לכף חובה, אבל על פי מה  ובדרך הטבע אנו אף ממהרים לשפטו  נכון,  ואינו  הדבר כאינו הגון 
שראינו והבנו זה עתה, צריכים אנו לדעת שהרבה פעמים מה שנראה בעינינו כדבר עבירה הוא כלל אינו 
כזה, ויתכן שחברי עומד הרבה למעלה ממני, השגותיו גבוהות ממני, ואולי הוא עשה דבר ראוי ונכון ורק 
אני לפי קט שכלי מפרש אותו שלא כהוגן, על כן במקרה כזה, טרם שתבוא לשפוט את חברך, מוטב 
שתעיין בעצמך לראות האם אין לך פניות או נגיעות כלשהם שמונעים ממך לראות את אור האמת, ורק 
אחר שתהיה בטוח בצדקת דרכך אז תוכל לקיים את מצוות הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו 

חטא, בתוכחת מגולה ובאהבה מסותרת.
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בס"ד

אשר תפול לכם
הובא בגמרא: 'תניא א"ר יוסי, פעם אחת הייתי 
מחורבות  אחת  לחורבה  ונכנסתי  בדרך  מהלך 
ירושלים להתפלל, ובא אליהו זכור לטוב והמתין 
מה  א"ל  תפילתי..  שסיימתי  עד  הפתח  על  לי 
בת  שמעתי  לו  אמרתי  זו,  בחורבה  שמעת  קול 
קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי שהחרבתי את 
לבין  בני  את  והגליתי  היכלי  את  ושרפתי  ביתי 
זו  לא שעה  ראשך,  וחיי  חייך  לי  אמר  האומות, 
בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום ג"פ אומרת 
כך, ולא עוד, אלא בזמן שישראל נכנסים לבתי 
כנסיות ולבתי מדרשות ואומרים יהא שמיה רבא 
מברך, הקב"ה מנענע ראשו ואומר אשרי המלך 
שמקלסין אותו בביתו כך, ומה לו לאב שהגלה 
שולחן  מעל  שגלו  לבנים  להם  ואוי  בניו,  את 

אביהם'.
'זאת  רבינו,  למשה  הקב"ה  אומר  בפרשתנו 
מביא  ורש"י  בנחלה',  לכם  תפול  אשר  הארץ 
של  שריהם  הקב"ה  שהפיל  'ע"י  הגדה  מדרש 
שבע אומות מן השמים וכפתן לפני משה, אמר 
לו ראה אין בהם עוד כח', כלומר הקב"ה מצווה 
על משה רבינו לעשות את ההשתדלות הראויה, 
את  מראש  כבר  לו  מראה  הוא  שני  מצד  אבל 
אין בהם  ראה  לו  ואומר  לפניו,  כפותים  שריהם 

עוד כח.
בגלות,  נמצאים  שאנחנו  טוב  זוכרים  אנחנו 
ובפרט בימים אלו – ימי בין המצרים, אבל עלינו 
לזכור גם כי מי שעשה את כל זאת, זה הקב"ה 
בעצמו, כמובן שהכל בגלל חטאיהם של ישראל, 
נבנה  שלא  'דור  שהרי  בימינו,  וגם  הדור  באותו 
זאת  ובכל  בימיו',  נחרב  כאילו  בימיו  ביהמ"ק 
'אוי  אומר  הקב"ה  שהובאו,  הגמרא  דברי  ע"פ 
שהחריבו  אומר  ואינו  ביתי',  את  שהחרבתי 
וזו נחמתינו, כי כמו שהקב"ה  אחרים את ביתי, 
יכול להחריב את ביתו כך הוא יכול גם לבנותו, 
ואנו איננו צריכים לעשות דבר, כי שרי האומות 
כבר כפותים לפנינו, ועלינו מוטל רק לעשות את 
ומרגלא  לכך,  ראויים  שנהיה  כדי  עלינו  המוטל 
מרדכי  ר'  הגאון  מישרים  המגיד  של  בפומיה 
הכל   – עולם'  בורא  מאכט  'האלס  זצ"ל  דרוק 

עושה בורא העולם!
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ֵמֶאֶרץ  ָיְצאּו  ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְבֵני  ַמְסֵעי  ה  ֵאּלֶ
ה ְוַאֲהֹרן: )לג, א( ַיד מׁשֶ ִמְצַרִים ְלִצְבֹאָתם ּבְ

את  לבאר  וכדי  'אלה',  תיבת  אמרו  על  מדייק  הקדוש  החיים  האור  הנה, 
קושייתו ואת מהלכו לבאר את המכוון נעתיק מתחילה את לשונו: אלה מסעי 
וגו'. רז"ל )ב"ר פ"ו( אמרו כל מקום שנאמר אלה פסל הקודמים, ובמה שלפנינו 
לא ראינו שקדמו במאמר מסעות זולתם לומר שנתכוון הכתוב לפוסלם. והיה 
נראה כי נתכוון לפסול כל מסעות זולתם שישנם בעולם הגם שלא הוזכרו, 
הקודמים,  פסל  אלה  שנאמר  מקום  כל  אמרו  פ"ו(  )ב"ר  רז"ל  וגו'.  מסעי  אלה 
ובמה שלפנינו לא ראינו שקדמו במאמר מסעות זולתם לומר שנתכוון הכתוב 
לפוסלם. והיה נראה כי נתכוון לפסול כל מסעות זולתם שישנם בעולם הגם 
שלא הוזכרו, אלא שרואני שלא היו המסעות לשבח ולואי שלא היו בעולם 
כי רובם היו ליסורין של עון המרגלים, גם הקודמים היו דרך רחוקה לבל יתנו 
נחם אלהים דרך ארץ פלשתים, הא למדת  יג( ולא  וישובו דכתיב )שמות  ראש 

שלא היה לרצון ולסדר הנכון למועדי רגל, וכו' עכ"ל הנוגע לענינינו. 
מקום  כל  כי  כלל  חז"ל  לנו  והורו  שמאחר  הוא  החיים'  ה'אור  של  קושייתו 
זו  תיבה  כאן  גם  יבוא  בהכרח  כן  אם  הראשונים,  את  פסל  'אלה'  שנאמר 
לפסול איזה מסעות שאינן בכלל הנזכרים ולומר שאלו הנזכרים רצויים היו, 
עוד  מוצאים  אנו  שאין  וכיוון  למקום,  רצויים  שאינם  מסעות  עוד  ישנם  אך 
מסעות במפורש, רצה ה'אור החיים' לחדש שהמכוון הוא על מסעות שאינם 
נזכרים, ובהכרח שהם על הכלל כולו, על כל המסעות שישנם בעולם זולת אלו 
'יישוב' זה מתוך טענה  המפורשים, אך למעשה פסל ה'אור החיים' הקדוש 
שאי אפשר לפרש את המכוון כפשוטו ששאר המסעות מלבד אלו הנזכרים 
לא היו רצויים שהרי מצינו שגם הנזכרים לא היו רצויים מלכתחילה, ועיין שם 

איך שמיישב שם את כוונת הכתוב בכמה פנים.  
והנה כל הרואה את דבריו אפילו בהבטה חפוזה יתעורר בו התמהון, כי למה 
עלה כלל על דעתו של אותו צדיק שיכוון הכתוב לשלול את כלל המסעות 
שבעולם? הרי לא מצאנו לא בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה איזה רמז 
קל שאין הקב"ה חפץ ב'מסעות', ואילו לא יצאו הדברים מקולמוסו של אותו 
צדיק היינו אומרים שאין לנו לבדות דברים מלבנו ולומר שלזאת כיוון הכתוב. 
וביותר תתעורר התמיהה בראותינו שהשקפה זו אינה בתורת 'הווה אמינא' 
שהרי גם כשסתר ה'אור החיים' את זה המהלך לא היה זה מטעם שמצא פגם 
בעצם השקפתו על המסעות, אלא שהמציאות הכריחו לשנות את דרכו, כי 
אי אפשר לומר שלזאת כיוון הכתוב מאחר שגם המסעות הנזכרים לא היו 
לשבח, אבל מעצם ההשקפה שאין המסעות רצויים לא חזר ועדיין בתוקפה 
זו, כי מדבריו שם אתה  עומדת, ]גם בהמשך דבריו רואים שהחזיק בשיטה 
לומד שמסע שאין בה בירור לפסול יחשב[ ואם כן מן הראוי להבין מהו הפגם 

שבמסעות?
והנה האמת יורה דרכו שאין זה הנודד בדרכים כעין זה היושב במקום מושבו, 
איזה  לקיים  לו  אפשר  שאי  שונים  במקומות  לפעמים  נמצא  הנודד  זה  כי 
וכגון שמוצא  ביחידות  הנודד להתפלל  כי לפעמים מוכרח  מצוות כתיקונם, 
עליו  לפעמים  גם  מיושב,  שאינו  במקום  הדרכים  אם  על  בודד  עומד  עצמו 
להסתפק במאכלים שאינם עם ההכשר המהודר, מאכלים שבימים כתיקונם 
כשהינו ספון בביתו אינו מעלה על דעתו להעלותם על שולחנו, אך לעת כזאת 
כשנמצא במרחקים ואינו מוצא מאכלים כלבבו משבית את רעבונו במאכלים 

שיש עליו 'חותם'... שהרי ההכרח לא יגונה, וכהנה וכהנה ימצא הנודד סיבות 
אך  הרוחנית,  צביונו  על  גם מהדברים המעידים  נודד  להיות  מסיבות שונות 
אין אלו הדברים סיבה לפסול את  עדיין קושייתינו במקומה עומדת, שהרי 
עצם המסע, שהרי אין הפגם בעצם המסע כי אם בהשלכותיו, והן אמת שעל 
מקודם  מחשבות  לחשוב  למרחקים  ולצאת  לנדוד  המוכרחים  נפש'  'בעלי 
האיך לכוון צעדיהם באופן שלא יצטרכו לעבור על קלה כבחמורה, אבל מאחר 

שיש ביכולתם לעמוד בהם אי אפשר להטיל את הפגם בעצם ה'מסע'. 
ולומר  הנזכרת,  הסברא  את  לשלול  הקדוש  החיים'  ה'אור  שכיוון  ואפשר 
שלפעמים יש פגם גם בעצם המסע אם אינו מכוון את צעדיו מקודם, ואכן לא 
כיוון במאמרו לפסול את המסעות כולם, כי אם כלל המסעות הדומים במידת 
מה לאלו המסעות שהיו במדבר, דהנה באלו המסעות לא היה האדם בעצמו 
מכוון דרכו, אלא מן השמים הוליכו את ישראל ממקום למקום, והיו הדברים 
בבחינת 'כבשי דרחמנא' וכפי שמבאר ה'אור החיים' בהמשך דבריו שהיו אלו 
ישראל  ובני  חנו,  שבהם  המקומות  מאלו  ניצוצות  העלאת  לצורך  המסעות 
בעצמם אפשר שידעו על מטרת ותכלית המסעות, אבל לא היו יודעים אי'ה 
המקומות שעליהם לנדוד ולחנות, מתי יסעו והיכן יחנו, והיו סומכים על פי 

הדיבור. 
על  חלילה  יעלה  הדיבור  פי  על  היו  שהמסעות  בתורה  האדם  בראות  והנה 
דעתו כי כאז גם עתה, וכשעליו לנדוד ולשהות במרחקים כדי להשיג מטרה 
מסויימת אינו צריך לחשב את צעדיו מקודם, אלא עליו לברר היכן יכול הוא 
להשיג את מטרתו וגם כשמצא כמה מקומות שבהם יכול להשיג חפצו לא 
הוטל עליו המלאכה לברר מי מהם עדיף, על אף שישנם מקומות שאין רוח 
חכמים נוחה מהם וקשה מאוד לנהל שם אורח חיים של יהודי ירא שמים. כי 
יחשוב שמהשם מצעדי גבר, והוא אשר ישגיח עליו כעין שהשגיח על בני דור 
דיעה, ואם ח"ו יבוא לידי נסיון אות הוא שרצון השי"ת הוא שיבוא לשם כדי 
להתמודד עם הנסיון ובכך להשיג את תיקונו, לזאת כיוון ה'אור החיים' לפסול 
ועליו  זה על דעת האדם,  ולומר שלא תעלה חלילה כעין  זו,  מחשבת פיגול 
לברר מי מאלו המקומות עדיף לענין יהדותו, ואם לא יעשה כזאת יש בעצם 
הליכתו פגם ועוול, ועל זה אכן נמצא מקור בחז"ל שאמרו: 'אי איכא דרכא 

אחרינא רשע הוא' )עיין ילקוט שמעוני רמז תלט(. 
האחרונים  בדורות  יצתה  ללהב  דבר התקלה אשר  על  הדברים  אלו  ונוגעים 
שבהם הגה היצר מושג של בין הזמנים באמצע ימי הקיץ, מושג שלא ידעו 
יוצאים  בחוצות  מונף  היצר  שחרב  הימים  באלו  ודוקא  עברו,  בדורות  עליה 
בהם  רבתה  אשר  ומשונים  שונים  במקומות  לפוש  הישיבות  מבני  רבים 
המכשלה, לפעמים כלל לא עולה על הדעת שיש לחקור על מהותו של אותו 
מקום בו רוצים להינפש, וכאשר באים נתקלים במראות אשר השלכותיו הם 
ירידה לבאר שחת, ואף אם לפעמים כן עולה על הדעת לחקור על מהותו של 
נוכחים  וכשבאים  ביסודיות,  בודקים את הדבר  אין  אותו מקום, מכל מקום 
לדעת כי המקום פרוץ למאוד, אך מאחר שכבר נמצאים שם קשה לעזוב את 
המקום, וכך מבלים זמן מה במקומות אלו אשר השלכותיה רואים אנו מידי 
יקיריהם  על  יללה  ובפיהם  לפני  באים  ורצוצים  שבורים  הורים  כאשר  שנה 
שהקדיחו תבשילם ר''ל. ועל כן החכם ישים עיניו בראשו, ויהיה זהיר מאוד 

לבל יבוא במקום שאין הוא יודע ברורות שרוח חכמים נוח מזה המקום. 
השי''ת יהיה בעזרינו שנוכל להיות זהירים בקדושה, ונזכה על ידה להתעלות 

במעלות העבודה, ונזכה לברכת השי''ת בגשמיות וברוחניות.

כנה ת ס ק ם בחז כים שה הדר

פר' מטות מסעי
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