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hen a murdered person is found between two 
cities, the Bais Din goes out, measures the 
distances and then follows the Mitzvah of Egla 

Arufa. At that time, they say, Yodeinu Lo Shofchu Es Hadom 
Haze, we did not murder this person. The Medrash asks 
why it is necessary for Bais Din to state that they didn’t 
kill the victim. It explains that they are clarifying that they 
were not even a contributing factor. There wasn’t anyone 
that they saw that they didn’t offer food to (or any other 
necessity) that would cause them to want to rob and kill 
someone else.
 
It is very easy to become a contributing factor in a 
negative and (of course) positive manner. Most people 
remind us when they were a contributing factor for 
something positive but, more than denial, they just don’t 

see any connection between what they contributed and 
anything bad that took place.
 
Parents (not all of them) are notorious for being a 
contributing factor to their children’s downward spiral. 
Yet they speak with resentment, sometimes venomously, 
regarding their children’s actions. Just as Bais Din is 
expected to connect a salami sandwich with saving 
someone’s life, parents should connect the multitude of 
mundane interactions with stopping children from doing 
terrible things.
 
My message is not to blame anyone but, in advance, to 
recognize the effect even our smallest actions have on 
others. Awareness alone will help us be more careful and, 
in turn, will make the word a much happier place.
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By Rabbi Shmuel Gluck

W

few years ago, I was speaking to someone on an 
almost daily basis, trying to help him with a challenge 
he faced. For some reason, he mentioned that he 

reads my articles every once in a while. He told me, “It’s easy 
to write them. You think of one good sentence, then fill up 
the page. People don’t realize you’re not 
saying much besides that one sentence.” 
He wasn’t being critical. It was two equals 
talking between each other. What was sad 
was that we were, unsuccessfully, trying 
to save his second marriage from failure. 
This incident gave me insight into one 
reason that he had difficulty sustaining 
relationships.   
 
More recently, I observed someone trying 
to teach Gemoroh to a very sincere 
novice. While the teacher is able to learn Gemoroh on his 
own, the simple question of ‘Why?' would throw him off. He 
can read the Gemoroh but didn’t seem to go past the most 
superficial layer of its intent.

 What I realized from these two incidents is that some 
people don’t realize that there are multiple layers of almost 
anything they interact with. The Gemoroh offers more 
depth than just the translation. They read a few sentences 
and believe that they have grasped the entire topic. They 

may observe an incident and believe they 
completely understand what just took 
place.  
 
For example, a person may wake up 
late. Why did he? The superficial layer is 
nothing more than he woke up late. The 
second layer is the cause, such as the 
person is overworked. Then there’s a third 
layer, that the person may be depressed. 
Almost everything in life is wrapped in 
multiple layers.

 
People should react differently to someone who woke 
up late than to someone who is overworked and, again 
differently, to someone who may be depressed. Those that 
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Parshas Shoftim – Shofar – Part I 
By David Gurwitz 

 
Being a musical composer, I spend a fair amount of time bouncing notes and tunes around in my 
head. After I hear something in my head that sounds pleasing, I try and organize it. Then I try 
to search for and find it on a piano, an instrument that I consider one of the broadest vessels 
through which to express the multitude of interconnecting chords, rhythms and notes. Since I 
can’t read music, this process is very tactile and there is, hopefully, very little between the 
resulting music that comes outside and the emotion inside that the music expresses. 
 
It is timely to discuss music. Why? After learning about developing Jewish eyes last week, we 
now get an opportunity to develop our hearing.  
 
We are about to hear an instrument that we haven’t heard for almost a year. It has only one 
note, and no apparent rhythm, and yet it is really the deepest and most emotional instrument in 
our existence. In fact, it symbolizes the creation and continuation of man’s existence. 
 
It is the shofar. 
 
A thousand years ago, Rav Sadya Gaon gave us ten reasons as to why we blow the shofar: (1) 
creation, (2) the new year, (3) Har Sinai, (4) prophets, (5) destruction of the Bais Hamikdosh, 
(6) the Akeidah, (7) fear of Hashem, (8) fear of the Day of Judgment, (9) geulah and Moshiach, 
and (10) techias hameisim. 
 
Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l asks the following question: Why does the bracha on shofar 
mention teruah and not shofar?  
 
Rav Hirsch begins his analysis with the procedure for breaking camp mentioned in the Torah. This 
has three aspects: an announcement that we are breaking camp and going to move, "packing" 
to move, and a final call. Rav Hirsch now suggests that a long blast - a tekiah - is an attention 
getter, an announcement. A collection of short blasts - a teruah - indicates activity (packing). 
And a final long blast - a tekiah - then focuses attention for the move. Wailing - a shevarim - 
focuses on the emotional aspect of the moving. It reminds us sadly that we are leaving our old 
home. 
 
Here Rav Hirsch connects the three steps in a beautiful way. Moving to a new home is a spatial 
movement, moving to a new year is a temporal movement, and moving to a '(re)newed soul' is 
a spiritual movement. Tekiah-teruah-tekiah applies equally whether we move to a new home, to 
a new year, or to renew our souls.  
 
We can now understand why teruah is used over shofar. The key is focusing our attention on 
teshuvah. How? By packing. By making a cheshbon hanefesh of previous actions and making 
corrective action plans to change. Kol shofar corresponds to the shevarim, the wailing, part of 

e are reminded, many times, that the Torah is 
our user’s manual for a life in the way Hashem 
intended. There is no area of life that Halacha 

does not guide us, in public, in private, in business 
and in the ever important בין אדם לחבירו - interpersonal 
relationships. The ever present Shulchan Aruch teaches 
us what to eat, how to eat it and how to be grateful 
for Hashem’s kindness after we eat. It is told that Rav 
Avigdor Miller once saw a Yeshiva Bachur eating while 
walking on Ocean Parkway. He remarked: בשוק  האוכל 
 – eating in the street is comparable to a dog ,דומה לכלב
who eats whenever he finds something. The Bachur’s 
response was: its only pretzels! Rav Miller said, so you 
are only a puppy!

Whatever is not ruled upon explicitly is covered by 
the Mitzvah of 'ה בעיני  והטוב  הישר   see Ramban – ועשית 
(Devarim 6:18)  who explains that Hashem is כי הוא אוהב 
והישר בנחת that’s what He loves - including ,הטוב   "ודבורו 
 to speak kindly and cordially to people. This עם הבריות"
idea is so essential that we even find Halachos about 
how to wage war. The secular world believes that all 
is fair in love and war – culminating in a world like 
the one we live in today – while the Rambam has four 
whole Perakim in a section which he named הלכות מלכים 
 The Torah makes the rules, sets the standards .ומלחמות
anywhere, anytime for everything and for everybody. 

Probably the most famous of the הלכות מלחמה that we all 
know, albeit not in its original form, is the “Din” of בל 
 The Halacha mentioned in the Parsha is that as .תשחית
a military tactic, do not chop down any fruit-bearing 
trees. Ramban (20:19) explains that other armies would 
use the tactic of razing even fruit trees to the ground, 
as they were unsure of the wars outcome. Klal Yisroel 
should have the בטחון to believe that this land, these trees, 
will provide them with food after we will conquer it. 
We know that the Halacha extends this איסור to include 
wasting any useful object – see Kedushin 32a. It may be 
many mother’s favorite Mitzvah as she scolds us for not 
finishing what is on our plate. Do mothers still do that? 

I wonder. It is worthwhile to see the Sefer Hachinuch 
(529) explaining the שורש – the Mitzvah is to train 
ourselves (like everything in the Torah) to appreciate 
what is good, and valuable and not to destroy even a 
mustard seed, and try and spare any kind of wasteful 
wreckage. Says the Chinuch: NOT LIKE the Reshaim 
– THE BROTHERS OF MAZIKIM who rejoice in 
devastation and ruin, and they themselves destroy what 
can be beneficial to man, (have you heard the news 
lately?). 

Many of us are under the influence of the Pshat in the 
Pasuk – not like the פשוטו של מקרא – that many Mefarshim 
utilize. See Ibn Ezra and Ramban and others that say 
 meaning to compare man to a tree in ,כי האדם עץ השדה
the field. Sefarim try and attribute “an Upsherin”, where 
there is a Minhag to do it, on the third birthday to this 
comparison: relating ערלה to a haircut etc. Following 
this path, there is a phenomenal Maamar from Rav 
Pinchas Menachem Alter while he was Rosh Yeshivas 
Sfas Emes, brought by Rav Eliyahu Schlezinger, Rav of 
Giloh in his Sefer הדברים  There is one part of his .אלה 
“Shtikel” that could inspire us at this time of the year 
when we all need to seek inspiration. 

The Gemara (Taanis 5b) teaches us – thanks to the 
Niggun we know it well – that when the Amoraim 
departed from each other, the Beracha that they gave 
employed a reference to the comparison of man/tree. 
The tired and hungry man found food and shelter 
under the tree and tried to bless the tree. אילן אילן how 
can I bless you? Your fruits are sweet, your shade is 
comforting, the river runs at your feet; so the only 
remaining Beracha is that your offspring should be 
as you are. Reasons Rav Pinchas Menachem – what 
makes man like a tree? What distinguishes a tree from 
a bush? The Mishna in Berachos (40a) says that פירות 
 even though – פרי העץ – have their own Beracha האילן
they do come from the ארץ, the land. See Biur Halacha 
(202:1) that explains because fruits are ביותר  – חשובים 
extra special and they deserve an extra special thank 
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‘A collection of stories’ – 'לקט סיפורים'  
I stayed in Meron and I davened Mincha by the kever. After 
davening I went outside and as usual there was a line of people 
waiting for advice, guidance and berachos, so leaving takes a little 
time. I realized that I did not have my cellphone, I left it on the 
shtender where I was davening since I turn it off so it would not 
distract me chas v’shalom. Now I had no choice but to go back 
inside to get it and there would be again a line of people seeking 
advice and berachos.  
When I got to the shtender and took the phone, a Rav took hold of 
me. He has a yeshiva where the boys always need encouragement. 
I would speak to them encouraging words and they always 
benefited from them. I said to the Rav: “See, I forgot the cellphone 
and Hashem worked it out that I should meet your group and give 
them a talk.” 
When I left, I met a prominent man who was asking for a beracha 
for his eldest son. I looked at the boy and I noticed that his Tzitzis 
were invalid according to everybody. I quietly advised the father 
that his son had to take off the Tzitzis immediately. I also told the 
father how HaKadosh Baruch Hu works everything out, that he 
sent me from Yerushalayim so that I should meet them and tell 
him that his son is wearing posul Tzitzis. Of course, I also spoke 
with the son regarding his needs until I sensed a change in the boy. 
Another story: I went downstairs and started walking to the 
yeshiva. This time I was carrying several heavy seforim that I was 
bringing to the yeshiva. I raised my eyes to Heaven and sked for a 
ride. A car stopped alongside me and said: “Where is the Rav 
going? Perhaps I can give him a lift?”  
I asked, “Where are you going?” He replied, “Wherever the Rav 
wants to go in any point in the country I am ready and able to take 
him!!!” 
I got in the car for a three-minute ride to the yeshiva.  
On the way, I asked how things were, and he told me that his 
shalom bayis was not good to the point that ‘the Mizbeach was 
crying tears’ [meaning that he was ready to get divorced]. Since I 
was concerned, I told him that these are just little issues and the 
yetzer hara had entered them and after a brief conversation, he 
saw things differently and was ready to change.  
When I got out of the car, tears were streaming down his face and 
he said, “I thought that I would merit to help the Rav get to the 
yeshiva, and now it is clear that I merited keeping my shalom bayis 
and change it to a place where the holy Shechina could rest!!!” 

- Moreinu HaRav 
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I will set a king over myself – אשימה עלי מלך  
The Torah states (17:14)  כי תבוא אל הארץ... ואמרת אשימה עלי'
 When you come to the land… and‘ – מלך ככל הגויים אשר סביבותי'
you will say, “I will set a king over myself, like all the nations that 
are around me.”’ Apparently, we must understand why the Torah 
states this law specifically when Bnei Yisrael has reached their 
land? Is it not plausible that they would want a king while still in 
the Wilderness? The truth is that this is what actually happened 
as stated in Sefer Shmuel. Only after Bnei Yisrael entered the land 
and conquered it did they ask the Shmuel HaNavi to appoint a 
king over them like all the nations (8:5). Rather, the answer to 
the question is that the desire to appoint a king ‘like all the 
nations’ occurs only when we find ourselves amidst the nations 
and we observe them. The proof to this is that the entire time 
Israel was in the Wilderness, they did not request a king since 
they had no opportunity to see this and learn from it. It was for 
this reason that Bnei Yisrael were punished in Shmuel’s 
generation, because they asked for ‘a king like all the nations’. 
Moreinu HaRav shlita relates regarding his father-in-law HaRav 
Yisrael Dovid Abraham zt”l, that when he arrived in Eretz Yisrael, 
the Jewish Agency gave him an apartment in the city of Yokneam. 
After living there a short time, he realized that this was not a nice 
place for a Jew who kept Torah and mitzvos. This was also not 
good for the way he wanted to raise his children [chinuch]. He 
left the city and the apartment with all the furniture in it, and he 
moved to Bnei Brak, a city filled with chachamim and sofrim 
[scribes], into a small humble apartment. He worked hard to earn 
a living to support his family, as long as his children grew up 
among Jews that were wholehearted and Heaven fearing, and 
they saw a personal example of fear of Heaven. He thus merited 
that all his children continued in his path and they all faithfully 
kept Torah and mitzvos. 
True, most of us do not leave the apartment and move to 
another city, but the same challenges face everyone many times 
during a lifetime. We must choose our friends, and of course 
those of our children, very well. Every one of us must think about 
the shul that I daven in if it is a good place with no talking during 
Tefillah. Even in shul, we must be careful who we sit next to, and 
many other things as well, as the people around us set an 
example for us and our children for good or otherwise. 

- Tiv HaTorah - Shoftim   
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“Be wholehearted wtth Hashei your G-d”

The Connection between Yaakov "איש תם" 
and the Large Letter 'ת tn "תמים תהיה"

Rabbt Ptnches Frtedian
Parshas Shofti  578
Translation by Dr. Baruch Fox

The Word "תמים" Is Wrttten wtth a Large “Tav”  
Iiplytng that One Must Fulfill Thts Mttzvah  

froi “Aleph” to “Tav”

The Ba’al HaTurim impresses upon us how important this 
mitzvah is.  He explains that this is apparent from the tradition 
to write the word "תמים" in a sefer Torah with an enlarged “tav.”  
He says: If you behave (follow Him) with wholeheartedness, it 
is as if you fulfilled it (the mitzvos of the Torah) from “aleph” 
to “tav.”  Hence, we will endeavor to explain why, indeed, this 
mitzvah is so crucial.  

We have elaborated on this subject in the past based on 
the Gemara (Shabbas 88a) that tells of a heretic who scoffed 
at Rava, describing Yisrael as "דפזיזא  a people who act—"עמא 
impetuously—because they agreed to accept the Torah without 
even hearing what they were agreeing to (i.e. when they said 
“na’aseh v’nishma”).  Rava responded: כתיב בשלימותא  דסגינן   "אנן 

תנחם". ישרים  תומת  יא-ג(  )משלי   Regarding us who followed  בן 
Him wholeheartedly (like those motivated by love, trusting 
that He would not require of us anything that was beyond our 
capabilities), it is written: “The innocence of the upright will 
guide them.” 

This is consistent with the passage in Pirkei D’Rabbi Eliezer 
(41) that describes how HKB”H visited all the nations of the world 
and offered each of them the opportunity to receive the Torah.  
They all inquired as to its contents.  When they heard something 
that did not appeal to them, they refused the offer.  Yisrael, on 
the other hand, accepted the Torah simply and wholeheartedly 
without any questions.  This is the implication of the passuk: “The 
innocence of the upright will guide them.”  Thus, the mitzvah: 

In honor of the first Shabbas Kodesh in the month of Elul, it 
is fitting that we draw a connection between the weekly parsha, 
parshas Shoftim, and the month of Elul—the month designated 
for teshuvah.  Our sacred sefarim explain the significance of 
teshuvah in the name of the esteemed Rabbi Zusha of Anipoli, 
zy”a.  He points out that the term תשובה is an acronym for the five 
mitzvos that every Jew must fulfill in order to make amends for 
all of his transgressions and shortcomings.  They are: 

אלקיך" :(Devarim 18, 13)  ת' ה'  עם  תהיה   —"ת'מים 
be wholehearted with Hashem, your G-d.

תמיד" :(Tehillim 16, 8) ש' לנגדי  ה'   —"ש'ויתי 
I have set Hashem before me always.

כמוך" :(Vayikra 19, 18)  ו' לרעך   —"ואהבת 
you shall love your neighbor as yourself.

דעהו" :(Mishlei 3, 6) ב' דרכיך   —"בכל 
in all your endeavors know (emulate) Him.  

אלקיך" :(Michah 6, 8) ה' עם  לכת   —"הצנע 
walk humbly with your G-d.  

It’s an accepted principle that everything follows the start, 
the initial step.  In this case, the first step is the letter “tav,” 
which alludes to the passuk: "תמים תהיה עם ה' אלקיך"—we must be 
wholehearted and true to Hashem.  This is the root and essence 
of the mitzvah of teshuvah.  So, let us examine this mitzvah as it 
appears in this week’s parsha, which we read at the beginning 
of Elul: “Be wholehearted with Hashem, your G-d.”  Rashi 
comments: Walk with Him with wholeheartedness and 
depend on Him, and do not inquire of the future.  Rather, 
accept whatever happens to you with wholeheartedness; 
then, you will be with Him and of His portion.  

                                                                   לזכר נשמת לאה בת ר' ישעיה מנחם           לזכות רפואה שלימה אסתר בת מרים     בס"ד                                                    
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בכל שעריך אשר ד' אלקיך נתן לך 
לשבטיך, ושפטו את העם משפט  
  ””צדק 

“You shall appoint judges and officers in all 
of your cities which Hashem, your G-d, 
gives you for your tribes; and they shall 
judge the people with righteous judgment.”  
The Torah tells us that we must place 
judges and officers in “all” of our cities.  
What is the Torah stressing by stating, 
“all”?  
 Rosh Hashana 22b – There is a 
rule that when something will clearly be 
revealed in the future, people will not lie 
about it, for if they do they will end up being 
caught in a lie.  If judges will be appointed 
in every city, it is a way to ensure that the 
judges will judge fairly, and not lie.  Being 
that they know that there are judges in all 
the surrounding cities, perhaps the 
litigants may go to a neighboring city for 
judgment, and they will be found to be liars 
– therefore they will not lie when they 
judge. The Torah tells us, “שעריך  – ”בכל 
there should be judges in every city, so that 
it will keep all of the judges honest. (  אמרי
  (שפר
 Haftorah Parshas Shoftim – 
Yeshaya 51:13 “ ני חמת  ותפחד תמיד כל היום מפ
המציק  חמת  ואיה  להשחית,  כונן  כאשר   ––  ”המציק 
“And you will be in terror the whole day 
because of the oppressor’s fury as if he were 
preparing to destroy; where then shall the 
oppressor’s fury be?”  Shabbos 156a – There 
is no Mazel for Klal Yisroel.  What is the 
meaning of this Gemara?  Certainly, 
Hakodosh Boruch Hu gave over certain 
power to the stars and Mazalos, and that 
power extends over Klal Yisroel as well.  
Hakodosh Boruch Hu gave certain power to 
the Mazalos, and they use it for bad, such 
as the Mazalos, שבתאי and  מאדים.  People 
born under their Mazalos may have bad 
things happen to them.  However, 
Hakodosh Boruch Hu deals with Klal 
Yisroel with much Chesed, that if there was 
a certain Mazal or star which had power 
over a Yid, and was going to cause 
something bad to happen to that Yid at a 
certain time – before that time, Hakodosh 
Boruch Hu makes something similar 
happen to the person, but with a much 
lower magnitude.  This fulfilled that which 
the Mazal or star wanted to do, and 
therefore the Yid only had something minor 
occur to him, instead of something which 
could have been significantly worse, and 
perhaps even devastating.  Hakodosh 
Boruch Hu is in control of all the Mazalos 
and the stars, but being that He gave them 
a certain power, He generally likes to keep 
it that way.  This tactic of giving much 

smaller Yisurim to Klal Yisroel prior to 
something much worse happening, fulfills 
that which the Mazalos and stars wanted to 
do, but on a much lower level.  If one sees 
Yisurin come upon him, he should not 
despise it, for it was given to him for his 
good, to save him from something much 
more severe, which could have been 
catastrophic.  

There was a very wealthy Yid, who 
was a high-ranking official, and was very 
nice to all the poor of the town.  He always 
had his door open to them, and all who 
stretched out their hand to him would not 
leave empty handed. He would also give out 
lots of money to the poor in the Bais 
Hakneses.  One day, a poor person, walking 
with a heavy solid walking stick, waited on 
line with the other poor people to see the 
wealthy man to receive money.  When the 
poor person reached the wealthy man, he 
raised his stick and hit the wealthy man on 
his forehead numerous times, until blood 
was flowing from his forehead like a 
fountain.  The servants of the wealthy man 
saw what occurred, and attacked the poor 
man, and beat him until he was in the 
throes of death. The wealthy man ordered 
his men to stop, for if they would hit him 
again, he would die. He had the poor man 
taken to his home and imprisoned there.  
He would wait until the poor man regained 
some strength, and then would have him 
beaten again.  As the wealthy man 
journeyed home, he began to think, why 
would the poor man, or anyone for that 
matter, hit him on the head with such 
malice? He was a nice kind man and took 
care of the poor people.  Why would a poor 
person hit him?  Additionally, even if the 
poor man had some reason to have 
something against him, didn’t he know with 
certainty that the guards of the wealthy 
man would get him and cause great harm 
upon him.  So, even if he wanted to hurt the 
wealthy man, it would be a very silly thing 
to do, for he would end up being hurt worse 
than the wealthy man. 

The wealthy man had these 
questions asked to the poor man, while he 
stood on the side and listened to the 
answers.  The poor man responded that he 
certainly knew that by hitting the wealthy 
man there was a good chance that he would 
be killed, but he was willing to do it due to 
his compassion for the wealthy man, and all 
the poor people he helps.  The poor man 
said, “Last night I had a dream that the 
wealthy man was walking on the roof of the 
Bais Hakneses, and he fell off the roof and 
his blood was flowing like a river on the 
ground – and he did not survive.  I hit him 
and made his blood flow on the ground so 
that it should suffice for what was supposed 

to happen to him, and this way he would 
live, and be able to continue to help the 
poor.”  The wealthy man heard this, and 
knew that he was telling the truth, for he 
too had an identical dream.  The wealthy 
man kissed the poor man, removed him 
from prison, fed him, gave him fancy 
clothing, and gave him two hundred gold 
coins, for he recognized that the poor man 
saved his life by hitting him and causing 
him to bleed.   

This is what happens with Klal 
Yisroel.  Hakodosh Boruch Hu gives them 
the relatively minor Yisurim, to save them 
from the more severe Yisurim.  One needs 
to be joyous when Yisurim come upon him, 
for perhaps by his pricking his finger, who 
knows if it saved him from much greater 
pain.  This is what the Posuk is telling us 
here.   Will one be scared of the Mazalos?  If 
one will ask, but how can I avoid it, one 
must know that Hakodosh Boruch Hu is in 
control of all, and although He gave them 
power, there is a way around it – and that 
is when Hakodosh Boruch Hu brings minor 
Yisurim which causes the major Yisurim to 
disappear. ( ברכת חיים) 

 There is the physical aspect of 
placing judges and officers in our cities, so 
that one knows the Halachos and how he 
needs to act.  It is to ensure that the cities 
where Jews live are permeated with 
Kedusha, so that they are a proper 
environment for growth in Ruchniyos.  But 
there is a deeper meaning to this Posuk as 
well.  We must place spiritual judges and 
officers for ourselves.  In all cities, no 
matter how holy it may seem, each 
individual still needs to protect himself.  
There are times that one can receive a 
“Patsch” from Hakodosh Boruch Hu and it 
may hurt.  A person may say that he does 
not think that he deserved that which he 
received, and perhaps may even Chas 
V’sholom become angry with Hakodosh 
Boruch Hu.  This is a way for the Yetzer 
Hara to attempt to get one to sin.  One must 
rise to the challenge and know that 
Hakodosh Boruch Hu is completely 
righteous, and everything that happens to 
him is just.  But there is a much deeper and 
profound thought that one should have 
when he Chas V’sholom receives a “Patsch.”  
In truth, the pain that the person 
experienced should have been much more 
severe, however due to the great 
Rachmanus from Hakodosh Boruch Hu, it 
was mitigated.  We should not see Yisurim 
with a intolerable eye, rather we should be 
grateful for it may have saved us from much 
worse.  May we be Zoche to appreciate the 
Yisurim from Hakodosh Boruch Hu, and be 
Zoche to have a כתיבה וחתימה טובה. 

Parashas Shoftim פ"שת םיטפושתשרפ

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

ףדרתקדצקדצ
Righteousness, righteousness shall you pursue. (16:20)

If we know of one imperative that hardly requires an 
injunction concerning its primacy, it is the pursuit of 
righteousness. Nonetheless, the Torah not only feels the need to 
mention it, but to mention it twice; tzedek, tzedek, 
“righteousness, righteousness.” Everyone is involved in mitzvah
performance (or so they claim), but even the execution of the 
most significant mitzvah must be carried with spiritual and moral 
integrity. A mitzvah should not be carried out at the expense of 
others. To appropriate funds for the needy – funds that have 
been “earned” in a less than reputable manner – is not a 
mitzvah, but actually angers Hashem. I say “less than reputable,” 
because it is a term that applies to “grey” areas in which the 
inappropriateness of an activity/action might not be dark black 
or bright white, but a little greyish. It is tempting to cross the 
line, because, after all, we are doing this to help someone. It is 
like speeding to get to the hospital – even though if, chas 
v’shalom, Heaven forbid, we cause an accident, we have no 
excuse. Grey areas. “Tzedek, tzedek,” explains the saintly Horav 
Bunim, zl, m’Peshischa, “You” must pursue righteousness with 
righteousness. No excuses – the end does not justify the means.” 

Furthermore, tzedek, tzedek – continuously, persistently. 
Just because one has begun the endeavour with tzedek as his 
lodestar does not permit him to change gears along the journey 
and implement “other” methods for completing the endeavour. 
The yetzer hora, evil inclination, is crafty. If at first it is 
unsuccessful in tarnishing the “means,” it waits until, at some 
point, it notices a weakness in the individual’s mettle. It seeks an 
area where it can exacerbate this weakness and “convince” the 
person to alter his means – of course, for the greater good. 
Hashem demands consistent tzedek from us. 

A community was confronted with choosing between 
two candidates for the position of rav. While one was far more 
erudite, charismatic and people-oriented, the other candidate 
was a b’nan shel Kedoshim, heir to an extra-ordinary lineage of 
forebears who were all illustrious Torah giants. Due to their 
obvious obtuseness, the community leaders gravitated towards 
yichus, pedigree, over quality. They sought the advice of a Torah 
luminary, who was appalled by their line of thinking: “It would be 
an insult to this candidate’s ancestors if he were to be chosen 
solely in their merit – rather than on his own. The Torah requires 
the position of rav to be occupied by one who is eminently 
qualified – not one whose ancestors preceding him were 
qualified. Yichus is wonderful, an added benefit, once everything 
else is in place.” 

Tzedek must be pursued with tzedek.

לאמשוןימיהוצמהןמרוסיתלבלוויחאמובבלםורותלבל
So that his heart not become haughty over his brethren. 

And not turn from the commandment right or left. (17:20)

The Torah demands that the Jewish king maintain a 
sense of humility, shying away from anything that might present 
him as pretentious and vain. The fact that he is king neither gives
him license to act haughty, nor does it allow him to feel that he is 
better than anyone. With his position comes enormous 
responsibilities, as well as temptation to accede to a yetzer hora, 
evil inclination, that will play with his subconscious, encouraging 
him to act pompously and to use his office for personal gain. 
Monarchy, as with all leadership positions, is not a free pass. It 
creates tremendous opportunity, but equally formidable 
responsibility. One does not come without the other.  

Horav Shimshon Pincus, zl, compares this with
businessmen who go to the business show to purchase wares 
and products for resale. Some spend more than others, thus 
returning home with a greater amount of merchandise. While 
the one who purchased much is overjoyed with his full load of 
merchandise, he also understands that he must sell it all in order 
to realise the enormous profit he expects to make. He is also 
aware that selling the wares is only half-way home – it is securing 
payment from the buyer that ensures his profit. It is fortuitous to 
have a great deal of merchandise to sell, but only if he sells it, 
receives payment, and no misfortune occurs in its delivery. If it is 
stolen and he has no insurance, it could prove disastrous –
especially for the businessman who has the most to lose. 

This is what the Torah implies when it writes, L’vilti 
room levavo mei’echav. Veritably, why should the king not be 
inclined toward haughtiness? After all, he is the nation’s 
powerful monarch. With the position comes the pomp and 
power, wealth and honour. What we conveniently fail to 
acknowledge are the numerous obligations that are part and 
parcel of this position. Indeed, the more he has, the greater is his 
debt to the Almighty for selecting him for this honour.  

Veritably, this idea applies to each and every one of us, 
whether he is blessed with wealth, acumen, an abundance of 
common sense or physical and emotional strength. Whoever has 
more than his fellow must never forget that he has been 
bequeathed a Heavenly gift which he must appreciate and for 
which he must be grateful. With this gift come enormous added 
responsibilities and obligations. The more we receive – the 
greater is our debt to Hashem. He granted us with this gift for a 
reason, for a purpose. Only an ingrate would ignore the 
significance of this gift; only a fool would be oblivious to its 
implicit message. 
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Now You Know! 
Elul is upon us and for many people it’s 
a time of fear and anxiety. They have 
the feeling that now they need to buckle 
down and behave because Rosh 
Hashana is just ahead and they will not 
only be judged on the past, but have 
the blessings and challenges of the 
coming year decreed.  
(Think about it: the events of 2020 were 
decreed LAST Rosh HaShana. How will 
that affect your behavior this year 
leading up to Rosh HaShana?) 
There is a certain dread that descends 
on people but it shouldn’t be that way. 
Elul stands for Ani L’Dodi V’Dodi Li, a 
verse from Shir HaShirim, the ultimate 
love story between Hashem and His 
beloved Klal Yisrael. The theme should 
not be one of fear, but of love. 
Imagined an estranged couple who are 
about to reconcile. The long-awaited call 
comes, “I am ready to see you; to live 
together again.” Would the partner be 
upset that now he has to put his socks 
in the hamper or she needs to be more 
supportive? No! They are excited about 
the opportunity to rekindle their 
relationship and the things it takes to do 
that are part of the opportunity. 
This month, let us focus on how much 
Hashem loves us and how much we 
want to keep that burning love aflame. 
Let’s focus on appreciating all we have 
gotten until now, and praising Hashem 
because we know He won’t let us down 
in the future.  
Elul is not Elul is not Elul is not Elul is not just just just just a time of Yiras Hashem, a time of Yiras Hashem, a time of Yiras Hashem, a time of Yiras Hashem, 

but one of Ahavas Hashembut one of Ahavas Hashembut one of Ahavas Hashembut one of Ahavas Hashem    as wellas wellas wellas well....    

Thought of the week: 
The supreme art of war is 
to subdue the enemy 
without fighting. 

 -Sun Tzu 

 (DY:ZY OYRBD) „.YTBYBS RwA OYWGH LKK VLM YLE HMYsA TRMAW...‰  
“…and you shall say, “I will place upon me a king, like all the nations that are 
around me.” (Devarim 17:14) 

While some commentaries say that it is an actual mitzvah to articulate the desire for a 
king, others say that the word “v’amarta” is similar to the one used by “and you will say 
“I wish to eat meat,”” meaning that it is foretelling a future desire that the Jews would 
have. They would say this to themselves, not as a specific ritual. Though ultimately the 
intent was for the Jews to have a king, the timing thereof was not set by the Torah and, 
in fact, when we asked for a king at the time of Shmuel Hanavi, it was condemned by 
Shmuel. 

If it was a mitzvah, then why did Shmuel oppose it? The almost universal explanation 
on this posuk is that though the Jews were supposed to have a king, the reason for 
that king was important. It was not to be, as stated here, “like all the nations around 
me.” We do not look for a sovereign government to compete with the other countries of 
the world. Rather, a Jewish king is for an altogether different purpose. 

Our Parsha begins with the words, “Shoftim v’Shotrim, Judges and Police.” We are to 
establish a means for maintaining order in the world and specifically in our own 
communities. No longer do we have what once was – “each man what is proper in his 
eyes shall he do.” Now, we are to follow what Hashem has told us. 

The judges are there to identify what is right, while the police are there to enforce it and 
ensure that we behave as we are supposed to. This is the role of a Jewish king as well, 
to ensure that the people are following Hashem’s word. While the governments of other 
nations are trying to protect their citizens’ rights, the Jewish ruler sought to protect their 
responsibilities.  

The personal desire and need to ensure that we did what we were supposed to would 
ideally be the motivator for wanting a king. Because we want to do the right thing, we 
ask for someone to help us follow through, much as someone would hire a coach or 
trainer.  

We find that in the desert, Moshe appointed tens of thousands of judges, one for every 
7 people or so. Were they so litigious? No. The purpose of the judges then was 
because each person was trying to live up to what he owed his fellow man and they 
were constantly seeking guidance. This is the nature of the Jew in the world. We don’t 
fight for what is ours, but we battle to do what is right and what we ought. The king we 
seek will lead that charge; may he arrive speedily and in our days. 

One Shabbos, during a break in an Agudah Convention, a certain gadol went for a 
walk with another Rav to get some fresh air.  As they approached the boardwalk, the 
sage asked the younger rabbi to hold his hand. 

When the younger man asked for an explanation, the older Rosh Yeshiva said, “There 
are immodestly-dressed women here and I want to close my eyes as I walk.” 

Surprised that the sage, who had been a senior citizen for many years, would be 
concerned about this, the fellow asked, “What about me?  Shouldn’t I have to close my 
eyes as well?” 

“I don’t know YOUR Yetzer Hara,” replied the gadol, “I only know mine.” 
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לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

e are reminded, many times, that the Torah is 
our user’s manual for a life in the way Hashem 
intended. There is no area of life that Halacha 

does not guide us, in public, in private, in business 
and in the ever important בין אדם לחבירו - interpersonal 
relationships. The ever present Shulchan Aruch teaches 
us what to eat, how to eat it and how to be grateful 
for Hashem’s kindness after we eat. It is told that Rav 
Avigdor Miller once saw a Yeshiva Bachur eating while 
walking on Ocean Parkway. He remarked: בשוק  האוכל 
 – eating in the street is comparable to a dog ,דומה לכלב
who eats whenever he finds something. The Bachur’s 
response was: its only pretzels! Rav Miller said, so you 
are only a puppy!

Whatever is not ruled upon explicitly is covered by 
the Mitzvah of 'ה בעיני  והטוב  הישר   see Ramban – ועשית 
(Devarim 6:18)  who explains that Hashem is כי הוא אוהב 
והישר בנחת that’s what He loves - including ,הטוב   "ודבורו 
 to speak kindly and cordially to people. This עם הבריות"
idea is so essential that we even find Halachos about 
how to wage war. The secular world believes that all 
is fair in love and war – culminating in a world like 
the one we live in today – while the Rambam has four 
whole Perakim in a section which he named הלכות מלכים 
 The Torah makes the rules, sets the standards .ומלחמות
anywhere, anytime for everything and for everybody. 

Probably the most famous of the הלכות מלחמה that we all 
know, albeit not in its original form, is the “Din” of בל 
 The Halacha mentioned in the Parsha is that as .תשחית
a military tactic, do not chop down any fruit-bearing 
trees. Ramban (20:19) explains that other armies would 
use the tactic of razing even fruit trees to the ground, 
as they were unsure of the wars outcome. Klal Yisroel 
should have the בטחון to believe that this land, these trees, 
will provide them with food after we will conquer it. 
We know that the Halacha extends this איסור to include 
wasting any useful object – see Kedushin 32a. It may be 
many mother’s favorite Mitzvah as she scolds us for not 
finishing what is on our plate. Do mothers still do that? 

I wonder. It is worthwhile to see the Sefer Hachinuch 
(529) explaining the שורש – the Mitzvah is to train 
ourselves (like everything in the Torah) to appreciate 
what is good, and valuable and not to destroy even a 
mustard seed, and try and spare any kind of wasteful 
wreckage. Says the Chinuch: NOT LIKE the Reshaim 
– THE BROTHERS OF MAZIKIM who rejoice in 
devastation and ruin, and they themselves destroy what 
can be beneficial to man, (have you heard the news 
lately?). 

Many of us are under the influence of the Pshat in the 
Pasuk – not like the פשוטו של מקרא – that many Mefarshim 
utilize. See Ibn Ezra and Ramban and others that say 
 meaning to compare man to a tree in ,כי האדם עץ השדה
the field. Sefarim try and attribute “an Upsherin”, where 
there is a Minhag to do it, on the third birthday to this 
comparison: relating ערלה to a haircut etc. Following 
this path, there is a phenomenal Maamar from Rav 
Pinchas Menachem Alter while he was Rosh Yeshivas 
Sfas Emes, brought by Rav Eliyahu Schlezinger, Rav of 
Giloh in his Sefer הדברים  There is one part of his .אלה 
“Shtikel” that could inspire us at this time of the year 
when we all need to seek inspiration. 

The Gemara (Taanis 5b) teaches us – thanks to the 
Niggun we know it well – that when the Amoraim 
departed from each other, the Beracha that they gave 
employed a reference to the comparison of man/tree. 
The tired and hungry man found food and shelter 
under the tree and tried to bless the tree. אילן אילן how 
can I bless you? Your fruits are sweet, your shade is 
comforting, the river runs at your feet; so the only 
remaining Beracha is that your offspring should be 
as you are. Reasons Rav Pinchas Menachem – what 
makes man like a tree? What distinguishes a tree from 
a bush? The Mishna in Berachos (40a) says that פירות 
 even though – פרי העץ – have their own Beracha האילן
they do come from the ארץ, the land. See Biur Halacha 
(202:1) that explains because fruits are ביותר  – חשובים 
extra special and they deserve an extra special thank 

W
VOL. 1 / ISSUE 50  ב׳ אלול תש"פ

פרשת שופטים

-1-



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

YOUR FREE AD HERE!  Send your artwork to mitzvos@ramapost.com to secure your ad space.

As an independent agency we shop several companies to find 
you the right coverage and the right price.  

Wise Men Insurance Services
support@wisemeninsurance.com

Ph 845-579-2978  Fax 845-231-6224

P:  845-371-9800

Emanuel Haas, Esq. Ari J. Zaltz, Esq.

◊◊ WWIILLLLSS  &&  TTRRUUSSTTSS 

◊◊ EELLDDEERR  LLAAWW

◊◊ PPRROOBBAATTEE

◊◊ TTRRUUSSTT  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN

◊◊ HHAALLAACCHHIICC  WWIILLLLSS

◊◊ TTAAXX  PPLLAANNNNIINNGG

◊◊ MMEEDDIICCAAIIDD  PPLLAANNNNIINNGG  

◊◊ EESSTTAATTEE  PPLLAANNNNIINNGG

◊◊ SSPPEECCIIAALL  NNEEEEDDSS  PPLLAANNNNIINNGG 

◊◊ AASSSSEETT  PPRROOTTEECCTTIIOONN

R
A

M
A

P
O

S
T
.C

O
M

OOFF  SSEERRVVIINNGG  TTHHEE  CCOOMMMMUUNNIITTYY

Years

884455..442255..33990000
IINNFFOO@@HHAAAASSZZAALLTTZZ..CCOOMM  ||  WWWWWW..HHAAAASSZZAALLTTZZ..CCOOMM

336655  RROOUUTTEE  5599  ||  SSUUIITTEE  223311  ||  AAIIRRMMOONNTT,,  NNYY  1100995522

TODD ROSENBLUM

�

�

�

200 East Eckerson Road 

Suite 230 E

New City, NY 10956 

�

� rosenblumarchitecture.com   

845.364.0337

914.522.6793

todd@adaparch.com 

TODD ROSENBLUM

�

�

�

200 East Eckerson Road 

Suite 230 E

New City, NY 10956 

�

� rosenblumarchitecture.com   

845.364.0337

914.522.6793

todd@adaparch.com 

Chevra L’Bitachon
of Rockland County

Chevra L'Bitachon is a community security 
organization which trains and manages 

members of the community to become guards 
for their own shuls and mosdos as well as

other security related resources.
For more info, please contact us at info@clbrc.org

or call/whatsapp 845.704.1205
(add us to whatsapp to see our regular security related updates)

Free Estimates
347.760.3600
HippoClosets@gmail.com

Contact us for your dream
custom closet



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

you to Hashem (we wonder exactly what that חשיבות is). 
What makes a tree is somewhat delineated by the Rema 
(203:2) and the Tur (ibid). To give a definitive Psak 
Halacha is beyond the scope of this article, however, 
one of the basic criteria of an עץ is that the fruit grows 
annually without being replanted – its roots remain 
from year to year. If the stem itself must remain is a 
subject debated by the Poskim. Basically, even though 
the fruit may have been removed, if it will continue to 
produce in the next season, it qualifies as an עץ. Here 
is Rav Pinchas Menachem’s עומק. Hashem created the 
world with gravity which holds everything down onto 
the earth. Gravity’s movement is from up to down. The 
roots of a tree defy gravity by drawing its nutrients 
from the ground below, up through the channels of the 
roots, the trunk, the branches and into the fruit itself. 

The struggle of man through life is to determine his 
“flight plan” – from down, hovering over earthly 
pursuits - to aiming and trying to elevate oneself above 
the mundane; or moving from the maximum Kedusha 
that we are born with, adrift in the folly of a bewildered 
society bent on self-destruction. The Darshanim always 
described the tensions of life as בטלית אוחזים   two ,שנים 
people (the Yetzer Hatov and the Yetzer Harah) holding 
the Tallis (man, humanity) with each one claiming כולו 
 he is mine, he is ALL MINE and not yours. Which ,שלי
elevator are we going to enter? The one going up or the 
one going down? The quality that a man must have to 
achieve אילן status is to be able to DEFY GRAVITY as 
the tree does. That level has to be reached so that EVEN 
OUT OF SEASON, when there are no longer any 
fruits to be had - the אילן / man still has his roots in the 
ground, storing up the energy to again produce פירות 
 See Bais Yosef (OC’H 203) that whatever grows .חשובים
on a bush – EVEN if it will last until next year – is not 
 it has not – לפ"ז .A bush is under three Tefachim tall .העץ
yet lifted itself sufficiently OFF THE GROUND, NOT 
DEFIED GRAVITY ENOUGH to be considered פירות 
!What an insight .חשובים

I don’t know about you, but this נסיון of פגע רע that we 
have all lived through has taken a heavy toll on us. 

We are all out of sorts – our Davening, you can try 
– ineffectively – to convince yourself it’s the same as 
before. Our learning – it is there BH thanks to our being 
 of what should be a קול but it still only one עם קשי עורף
double קול קול יעקב. The havoc it has caused – especially 
for elementary school kids, which is a real issue and 
one that certainly needs our attention, BUT NOT חס 
 with a heavy hand on the children. Save the heavy ושלום
hand for yourself. Treat them like Tekias Shofar – חכמה 
 פירות Our Tefilos are to be able to produce .ואינה מלאכה
 .despite it all מתוקים

Our Bein Adam Lchaveiroh – we barely see anybody 
and so many from a distance ONLY. The fruits ARE 
NOT ON THE TREE, but we need to reinforce our 
standing as אילנות – striving for more during the time 
that Yiden always strive for more – אני לדודי ודודי לי. Our 
roots are still intact and we can, IYH we will achieve 
.חדש ימינו כקדם

               בברכת כתיבה וחתימה טובה לנו ולכל ישראל

-2-
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‘A collection of stories’ – 'לקט סיפורים'  
I stayed in Meron and I davened Mincha by the kever. After 
davening I went outside and as usual there was a line of people 
waiting for advice, guidance and berachos, so leaving takes a little 
time. I realized that I did not have my cellphone, I left it on the 
shtender where I was davening since I turn it off so it would not 
distract me chas v’shalom. Now I had no choice but to go back 
inside to get it and there would be again a line of people seeking 
advice and berachos.  
When I got to the shtender and took the phone, a Rav took hold of 
me. He has a yeshiva where the boys always need encouragement. 
I would speak to them encouraging words and they always 
benefited from them. I said to the Rav: “See, I forgot the cellphone 
and Hashem worked it out that I should meet your group and give 
them a talk.” 
When I left, I met a prominent man who was asking for a beracha 
for his eldest son. I looked at the boy and I noticed that his Tzitzis 
were invalid according to everybody. I quietly advised the father 
that his son had to take off the Tzitzis immediately. I also told the 
father how HaKadosh Baruch Hu works everything out, that he 
sent me from Yerushalayim so that I should meet them and tell 
him that his son is wearing posul Tzitzis. Of course, I also spoke 
with the son regarding his needs until I sensed a change in the boy. 
Another story: I went downstairs and started walking to the 
yeshiva. This time I was carrying several heavy seforim that I was 
bringing to the yeshiva. I raised my eyes to Heaven and sked for a 
ride. A car stopped alongside me and said: “Where is the Rav 
going? Perhaps I can give him a lift?”  
I asked, “Where are you going?” He replied, “Wherever the Rav 
wants to go in any point in the country I am ready and able to take 
him!!!” 
I got in the car for a three-minute ride to the yeshiva.  
On the way, I asked how things were, and he told me that his 
shalom bayis was not good to the point that ‘the Mizbeach was 
crying tears’ [meaning that he was ready to get divorced]. Since I 
was concerned, I told him that these are just little issues and the 
yetzer hara had entered them and after a brief conversation, he 
saw things differently and was ready to change.  
When I got out of the car, tears were streaming down his face and 
he said, “I thought that I would merit to help the Rav get to the 
yeshiva, and now it is clear that I merited keeping my shalom bayis 
and change it to a place where the holy Shechina could rest!!!” 

- Moreinu HaRav 
 

Shoftim 
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I will set a king over myself – אשימה עלי מלך  
The Torah states (17:14)  כי תבוא אל הארץ... ואמרת אשימה עלי'
 When you come to the land… and‘ – מלך ככל הגויים אשר סביבותי'
you will say, “I will set a king over myself, like all the nations that 
are around me.”’ Apparently, we must understand why the Torah 
states this law specifically when Bnei Yisrael has reached their 
land? Is it not plausible that they would want a king while still in 
the Wilderness? The truth is that this is what actually happened 
as stated in Sefer Shmuel. Only after Bnei Yisrael entered the land 
and conquered it did they ask the Shmuel HaNavi to appoint a 
king over them like all the nations (8:5). Rather, the answer to 
the question is that the desire to appoint a king ‘like all the 
nations’ occurs only when we find ourselves amidst the nations 
and we observe them. The proof to this is that the entire time 
Israel was in the Wilderness, they did not request a king since 
they had no opportunity to see this and learn from it. It was for 
this reason that Bnei Yisrael were punished in Shmuel’s 
generation, because they asked for ‘a king like all the nations’. 
Moreinu HaRav shlita relates regarding his father-in-law HaRav 
Yisrael Dovid Abraham zt”l, that when he arrived in Eretz Yisrael, 
the Jewish Agency gave him an apartment in the city of Yokneam. 
After living there a short time, he realized that this was not a nice 
place for a Jew who kept Torah and mitzvos. This was also not 
good for the way he wanted to raise his children [chinuch]. He 
left the city and the apartment with all the furniture in it, and he 
moved to Bnei Brak, a city filled with chachamim and sofrim 
[scribes], into a small humble apartment. He worked hard to earn 
a living to support his family, as long as his children grew up 
among Jews that were wholehearted and Heaven fearing, and 
they saw a personal example of fear of Heaven. He thus merited 
that all his children continued in his path and they all faithfully 
kept Torah and mitzvos. 
True, most of us do not leave the apartment and move to 
another city, but the same challenges face everyone many times 
during a lifetime. We must choose our friends, and of course 
those of our children, very well. Every one of us must think about 
the shul that I daven in if it is a good place with no talking during 
Tefillah. Even in shul, we must be careful who we sit next to, and 
many other things as well, as the people around us set an 
example for us and our children for good or otherwise. 

- Tiv HaTorah - Shoftim   
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The Gemara continues to describe the extreme degrees of the trait of 
yirah, ‘HaKadosh Baruch Hu created His world only so that people 
would stand in awe of Him, as it is written (Koheles 3:14)   והאלקים'
 And G-d has acted so that man shall stand in awe‘ – עשה שיראו מלפניו'
of him’. ‘Not only this, but awe is the beginning of avodah as it states 
(Tehillim 111:10) ''ראשית חכמה יראת ה' – ‘The beginning of wisdom is 
the fear of Hashem’. It is just the opposite, whoever is involved in 
Torah but lacks fear of Heaven, the Amoraim say about him (Yoma 
72b) ‘Woe unto those who occupy themselves with Torah yet lack 
fear of Heaven’, they do not benefit from both worlds since 
ultimately they will acquire Gehinnom because they did not keep 
what they learned. Even though they were involved in Torah, their 
learning did not bear fruit. 

Love and awe together –  אהבה ויראה גם ביחד 
Despite these laws of coronating a king over Israel do not apply to us 
nowadays, in that Israel is not settled on their land, and Israel stands 
under the threat of attack by the nations, but since the Torah is 
eternal, and exists forever until all generations must fulfill its mitzvos. 
This mitzvah teaches us the way to serve Hashem through it, and we 
can take away basic ways of uprightness and mussar in avodas 
Hashem. 
Generally speaking, after the Torah introduced to us many directives 
in love of Hashem and the mitzvos attached to it, albeit that love of 
Hashem is immeasurably significant and without it the mitzvos would 
be done without flavor and vitality. However, the main service is to 
bring us to fear of Heaven, the result is the purpose of life is to love 
Him and safeguard all His mitzvos as it states (10:12)   ועתה ישראל מה'

'דרכיוכל  בראה את ה' אלקיך ללכת  ה' אלקיך שאל מעמך כי אם לי  – ‘And 
now, Israel, what does Hashem your G-d, ask of you but to fear 
Hashem, your G-d, to go in all His ways’ and through this   ולאהבה תו'

ך'ולעבד את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפש  – ‘to love Him, and to serve 
Hashem, your G-d, with all your heart and with all your soul’. 
One who serves Hashem just with love without awe could be 
negligent in avodas Hashem in times of laxity if his heart is not 
burning with the fire of the love of Hashem. Then he might come to 
absolve himself of the avodah completely since his love is defective. 
But this is not so with one who serves Him with love and awe 
combined, then even in times of laxity and weakmindedness he still 
has fear of Hashem and he will do what is incumbent on him and he 
will not look for excuses to exempt himself from the great service of 
Hashem. 

A treasure of fear of Heaven –  אוצר של יראת שמים 
Even when the person comes after he has filled his allotted time on 
earth, the Celestial Court will ask him if he conducted his business 
with people faithfully, if he set aside time for Torah, if he anticipated 
the redemption, if he discussed wisdom, if he understood one thing 
from another. Even if he responded in the affirmative to each 
question, still, if אוצרו''ירא היא  ה'  ת   – ‘fear of Hashem is man’s 
treasure’ (Yeshaya 33:6) – fine, and if not, then he has not 
accomplished anything in his life. 
Therefore, the king that wants to keep all the words of the Torah and 
guard all its decrees, in a way that will bring him to fear of Heaven, 
will also bring him to humility. He will not be condescending to the 
people, as it says (17:20) 'רום לבבו מאחיו  so that his heart‘ – 'לבלתי 
does not become haughty over his brothers’ and he is also promised 
that he will not veer from the words of this Torah תי סור מן המצוה  'לבל

ושמ אל'ימין   – ‘and not turn from the commandment right or left’. 
After he learns properly, he earns the blessing of Hashem   למען יאריך'
'ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל  – ‘so that he will prolong years 
over his kingdom, he and his sons amid Israel’. 
  
 

When Bnei Yisrael entered the chosen land that was promised to 
their forefathers from the outset, and after they inherited and 
conquered the land and the seven nations occupying it, as they 
were commanded to destroy them (20:16)  כ נשמה''לא תחיה  ל   – 
‘you shall not allow any person to live’. Then they began to fulfill 
that which was said (Malachim I 5:5)  ' וישב יהודה וישראל לבטח איש

תאנתו'תחת גפנו ותחת    – ‘Yehuda and Israel dwelt in security, each 
man under his grapevine and under his fig tree’. 
In order to learn to fear Hashem –  'למען ילמד ליראה את ה 

However, this was still not enough for them and they wanted to 
ask to set a king over them like the custom of the nations 
surrounding them. The Torah commands, although it was not 
originally commanded to coronate a king since Am Yisrael is not 
like other nations that need a king, Hashem is their King Who 
leads them as it states (Shmuel I 12:12)   ותאמרו לי לא כי מלך ימלך'
מלככם' אלקיכם  וה'   You said to me, “No, but a king shall‘ – עלינו 
reign over us!” But Hashem, your G-d, is your King!’ However, 
when it enters your mind to ask for a king for yourselves – you are 
given permission, and it is even considered a mitzvah. 
However, in order to fulfill this mitzvah, Israel and the king 
appointed over them are told to increase conditions and actions 
designed so that the kingdom will endure and he should be fit to 
reign over Israel, the children of the Omnipresent as it states 
ת (17:15-17) מלך  'שום  עליך  בו שים  אלקיך  ה'  יבחר  לא    ...אשר  רק 

ולא ירבה לו נשים ולא יסור    ...מה ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרי
וכס מאד'לבבו  לו  ירבה  לא  וזהב  ף   – ‘You shall surely set over 

yourself a king whom Hashem, your G-d, shall choose… only he 
shall not have too many horses for himself, and he will not return 
the people to Egypt… and he shall not have too many wives and 
his heart shall not turn astray, and he shall not greatly increase 
silver and gold for himself.’ 
They were not only commanded negative precepts regarding this, 
but he was even given a unique positive precept. That is, he must 
write two Sifrei Torah for himself (17:18), and delve into them day 
and night; one when he is calmly at home and the other is carried 
along with him wherever he goes, so that he is constantly with a 
Torah all his life. 

 ראשית  חכמה יראת ה' 
The beginning of wisdom is the fear of Hashem 

Why de have to add on more mitzvos to the king? Even more so, 
as he always had a Sefer Torah near him that he was involved 
with. The Torah writes for us that the reason is (17:19)   למען ילמד'
-so that he will learn to fear Hashem, his G‘ – ליראה את ה' אלקיו'
d’. The purpose of all these many laws and safeguards that the 
king must be careful with, and in particular the mitzvah to study 
Torah, is that he learn how to fear before the Omnipresent. This is 
the main goal and foundation for keeping the Torah and the 
mitzvos, and the key to enter into the assembly of Hashem. This 
alone requires learning, how to come to fear Heaven, which is 
also the purpose to learn, that the Torah bring him to fear 
Heaven. The Gemara (Shabbos 31a) says, ‘Any person who has 
acquired Torah knowledge but has not acquired fear of Heaven, is 
comparable to a treasurer to him the keys to the inner chamber 
have been handed, but not the keys to the outer chamber.’ He 
has no way to enter the inner chamber despite having those keys. 
How does he enter? So too, only by learning Torah which brings 
him fear of Heaven, then he can keep the mitzvos of Hashem and 
the laws of the Torah as the posuk continues י  'לשמור את כל דבר
 to observe all the words‘ – התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשתם'
of this Torah and these decrees, to perform them.’ 
 

יראה כי אם ל  
But to fear 

 



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

  Parshas Shofti  578 | 1 

“Be wholehearted wtth Hashei your G-d”

The Connection between Yaakov "איש תם" 
and the Large Letter 'ת tn "תמים תהיה"

Rabbt Ptnches Frtedian
Parshas Shofti  578
Translation by Dr. Baruch Fox

The Word "תמים" Is Wrttten wtth a Large “Tav”  
Iiplytng that One Must Fulfill Thts Mttzvah  

froi “Aleph” to “Tav”

The Ba’al HaTurim impresses upon us how important this 
mitzvah is.  He explains that this is apparent from the tradition 
to write the word "תמים" in a sefer Torah with an enlarged “tav.”  
He says: If you behave (follow Him) with wholeheartedness, it 
is as if you fulfilled it (the mitzvos of the Torah) from “aleph” 
to “tav.”  Hence, we will endeavor to explain why, indeed, this 
mitzvah is so crucial.  

We have elaborated on this subject in the past based on 
the Gemara (Shabbas 88a) that tells of a heretic who scoffed 
at Rava, describing Yisrael as "דפזיזא  a people who act—"עמא 
impetuously—because they agreed to accept the Torah without 
even hearing what they were agreeing to (i.e. when they said 
“na’aseh v’nishma”).  Rava responded: כתיב בשלימותא  דסגינן   "אנן 

תנחם". ישרים  תומת  יא-ג(  )משלי   Regarding us who followed  בן 
Him wholeheartedly (like those motivated by love, trusting 
that He would not require of us anything that was beyond our 
capabilities), it is written: “The innocence of the upright will 
guide them.” 

This is consistent with the passage in Pirkei D’Rabbi Eliezer 
(41) that describes how HKB”H visited all the nations of the world 
and offered each of them the opportunity to receive the Torah.  
They all inquired as to its contents.  When they heard something 
that did not appeal to them, they refused the offer.  Yisrael, on 
the other hand, accepted the Torah simply and wholeheartedly 
without any questions.  This is the implication of the passuk: “The 
innocence of the upright will guide them.”  Thus, the mitzvah: 

In honor of the first Shabbas Kodesh in the month of Elul, it 
is fitting that we draw a connection between the weekly parsha, 
parshas Shoftim, and the month of Elul—the month designated 
for teshuvah.  Our sacred sefarim explain the significance of 
teshuvah in the name of the esteemed Rabbi Zusha of Anipoli, 
zy”a.  He points out that the term תשובה is an acronym for the five 
mitzvos that every Jew must fulfill in order to make amends for 
all of his transgressions and shortcomings.  They are: 

אלקיך" :(Devarim 18, 13)  ת' ה'  עם  תהיה   —"ת'מים 
be wholehearted with Hashem, your G-d.

תמיד" :(Tehillim 16, 8) ש' לנגדי  ה'   —"ש'ויתי 
I have set Hashem before me always.

כמוך" :(Vayikra 19, 18)  ו' לרעך   —"ואהבת 
you shall love your neighbor as yourself.

דעהו" :(Mishlei 3, 6) ב' דרכיך   —"בכל 
in all your endeavors know (emulate) Him.  

אלקיך" :(Michah 6, 8) ה' עם  לכת   —"הצנע 
walk humbly with your G-d.  

It’s an accepted principle that everything follows the start, 
the initial step.  In this case, the first step is the letter “tav,” 
which alludes to the passuk: "תמים תהיה עם ה' אלקיך"—we must be 
wholehearted and true to Hashem.  This is the root and essence 
of the mitzvah of teshuvah.  So, let us examine this mitzvah as it 
appears in this week’s parsha, which we read at the beginning 
of Elul: “Be wholehearted with Hashem, your G-d.”  Rashi 
comments: Walk with Him with wholeheartedness and 
depend on Him, and do not inquire of the future.  Rather, 
accept whatever happens to you with wholeheartedness; 
then, you will be with Him and of His portion.  
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אלקיך" ה'  עם  תהיה   be wholehearted with Hashem, your—"תמים 
G-d—is truly the basis of the entire Torah.  For, in the merit of their 
innocent, wholehearted, unquestioning response to HKB”H’s offer, 
they were privileged to receive the Torah.  

This illuminates for us the comment of the Ba’al HaTurim: 
 is written with a large “tav,” indicating that if you follow "תמים"
(Him) wholeheartedly, it is as if you fulfilled it from “aleph” 
to “tav.”  After all, the Torah was only given to Yisrael in the merit 
of this mitzvah—their willingness to follow HKB”H innocently 
and wholeheartedly, without further investigation, in contrast to 
the goyim who had questions and reservations.  

“You should be תמים” tn the Mertt of Yaakov 
 Who Is Descrtbed as "איש תם"

Since it is the nature of Torah to be elucidated in seventy 
different ways, I would like to explain the practical significance 
of the Ba’al HaTurim’s comment.  According to the Zohar 
hakadosh (Shelach 163a), the mitzvah of “be wholehearted 
with Hashem, your G-d” corresponds to Yaakov Avinu, of whom 
it is said (Bereishis 25, 27): "ויעקב איש תם יושב אהלים"—and Yaakov 
was a wholesome man, dwelling in tents.  In other words, 
this mitzvah urges us to follow in the footsteps of our forefather, 
Yaakov Avinu, who was pure and wholesome.  In fact, Rabbi 
Yehudah HaChassid writes that Yaakov Avinu is depicted as איש" 

  ."תמים תהיה עם ה' אלקיך" because he epitomized the behavior of תם"
As the Gemara (Chullin 91b) teaches us, Yaakov was so close to 
Hashem that his image was etched on the Kisei HaKavod.  

Then, he explains why the “tav” of "תמים" is enlarged.  
The letter “tav” is the twenty-second letter of the aleph-
Beis.  Correspondingly, Yaakov Avinu was the twenty-second 
generation from Adam HaRishon, as we have learned in the 
Mishnah (Avos 5, 2): ועד מנח  דורות  עשרה  נח...  ועד  מאדם  דורות   "עשרה 

 . . There were ten generations from Adam to Noach  אברהם".

. There were ten generations from Noach to Avraham.  So, 
if Avraham was the twentieth generation, then Yaakov was the 
twenty-second generation, corresponding to the enlarged “tav” 
of "תמים תהיה"—the twenty-second letter of the alphabet.  Hence, 
we will explore the intimate connection between the mitzvah of 
“be wholehearted” and the exemplary behavior and service of 
Yaakov Avinu, the “wholesome man.”  

We will begin to shed some light on the matter by introducing 
the sacred words of the Alshich hakadosh pertaining to this 
mitzvah.  He writes: 

"תמים תהיה עם ה' אלקיך - תמים תהיה מתנהג בתמימות, בין בהיותו יתברך 

יתברך  מדותיו  אחר  תהרהר  שלא  בדין,  עמך  בהתנהגו  בין  ברחמים  עמך  מתנהג 

חלילה, וזהו תמים תהיה עם ה' אלהיך שהם מדת רחמים ומדת הדין".

You should behave wholeheartedly (consistently), whether 
the Almighty is treating you with “rachamim” or “din.”  You should 
not question the Almighty’s actions, chalilah.  This is the meaning 
of “be wholehearted with Hashem, your G-d”—in all situations, 
whether He displays “midas harachamim” or “midas hadin.”  We 
find a similar interpretation in the Panim Yafos: שהוא רמז על מצות" 

 הנשתווה, והוא שיהא שוה בעיניו בין במדת הרחמים בין במדת הדין, שהוא לשון

  .This alludes to the mitzvah of consistency and uniformity  אלקיך".
Your attitude and behavior should be the same, whether you 
are being subjected to “midas harachamim” or “midas hadin,” as 
implied by the term "״אלקיך (the name of “din”).  

Upon further scrutiny, it is apparent that this coincides 
wonderfully with the teaching in the Midrash (D.R. 2, 35) that 
Yaakov Avinu, prior to passing away, instituted that every 
Jew recite (Devarim 6, 4): "אחד ה'  אלקינו  ה'  ישראל   Hear, O—"שמע 
Yisrael, Hashem our G-d, Hashem is One.  Let us introduce the 
commentary of the Alshich hakadosh on this passuk: 

Listen with one heart and accept, Yisrael, whether 
He treats you with the name Hashem—which connotes 
“rachamim”—or with the name Elokeinu—which connotes 
“din.” (The name) Hashem encompasses them both, because, 
in truth, both are forms of “rachamim.”  That is the meaning 
of “Hashem Elokeinu Hashem,” because the afflictions are 
beneficial (constructive) and not to exact revenge.  Do not 
be surprised, because, in fact, the two aspects are actually 
one.  This is conveyed by the word “echad” (at the end of the 
proclamation).  

Thus, we see that not only was Yaakov Avinu himself a 
“wholesome man,” but he passed this trait on to all of Yisrael 
throughout the generations.  By reciting the passuk: 'שמע ישראל ה" 

 twice daily, Arvis and Shacharis—announcing that אלקינו ה' אחד"
we behave wholeheartedly with HKB”H, whether He is treating 
us with “midas harachamim” or with “midas hadin”—we are 
fulfilling the mitzvah: “Be wholehearted with Hashem, your 
G-d.”  

Now, one might ask: If this mitzvah is already included in the 
recitation of "שמע ישראל", why was it necessary for the Torah to 
repeat the command with the passuk: "תמים תהיה עם ה' אלקיך"?  The 
answer is quite clear.  Indeed, the passuk "שמע ישראל" expresses 
the fact that we accept HKB”H’s supervision, be it with the name 
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Havaya—indicative of “midas harachamim”—or be it with the 
name Elokim—indicative of “midas hadin.”  The mitzvah of תמים" 

 however, here in this week’s parsha, adds another essential ,תהיה"
point.  As Rashi explains, we are not to inquire as to what the 
future holds and how things will turn out; instead, we are to rest 
assured that Hashem will guide us on the most productive and 
beneficial path.  

With this understanding, we can explain very nicely the 
accepted, Jewish practice to cover one’s eyes when reciting 
Krias Shema.  Let us refer to the ruling in the Shulchan Aruch 
(O.C. 61, 5): It is customary to place their hands over their 
faces when reciting the first passuk, so that a person will 
not look elsewhere, preventing him from concentrating.  
The Sha’arei Teshuvah writes (3): When the Shulchan 
Aruch writes “over their faces,” it means to say “the eyes.”  
Similarly, the Pri Eitz Chaim wrote that he should close his 
eyes with his right hand.  

Let us explain this practice in keeping with our current 
discussion.  As explained, with the passuk "שמע ישראל", we accept 
upon ourselves the yoke of the sovereignty of Heaven, whether it 
is functioning with “midas harachamim” or “midas hadin.”  When 
we recite this passuk, we also intend to fulfill the mitzvah of: 
 ,which conveys a similar intent.  However ,"תמים תהיה עם ה' אלקיך"
this latter passuk also implies that we will not inquire as to 
future events.  Therefore, we cover our eyes, to express the fact 
that we are not looking at or investigating future events.  Rather, 
we are placing our trust in Hashem and following Him like sheep 
following a shepherd with closed eyes.  

“You shall love Hashei your G-d  
wtth all your heart”

Upon further reflection, it is apparent that the first passuk of 
Krias Shema--"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד"—and the first paragraph 
of Krias Shema that follows (Devarim 6, 5): אלקיך ה'  את   "ואהבת 

מאדך" ובכל  נפשך  ובכל  לבבך   you shall love Hashem your—בכל 
G-d with all your heart, with all your soul and with all your 
possessions—are intimately related.    

The Mishnah explains the significance of this command 
(Berachos 54a): חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, שנאמר" 

 ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך וגו', בכל לבבך, בשני יצריך ביצר טוב וביצר הרע,

ממונך". בכל  מאדך,  ובכל  נפשך,  את  נוטל  הוא  אפילו  נפשך,   A person  ובכל 
is obligated to bless Hashem for the bad just as he blesses 
Hashem for the good, as it says: “And you shall love Hashem, 

your G-d, with all your heart, etc.”  “With all your heart” 
means with both of your yetzers—with the yetzer tov and 
the yetzer hara.  “And with all your soul” means even if He 
takes your life.  “And with all your possessions” means with 
all your money (financial resources).  The Gemara provides the 
following clarification (ibid. 60b): אמר רבא לא נצרכה אלא לקבולינהו" 

 Rava said: This statement is necessary only to teach—בשמחה"
us to accept (everything, even misfortunes) with “simchah.”  
Rashi comments: He should recite the berachah on his 
punishment (suffering) with a sincere heart.  

It appears that he deduced this from the passuk: “And you 
shall love Hashem, your G-d, with all your heart”—whether 
He is treating you with “midas harachamim,” represented by 
the name Havaya, or whether He is treating you with “midas 
hadin,” represented by the name Elokim.  This conveys the same 
message as our acceptance of “ohl malchus Shamayim” with 
the declaration: "אחד ה'  אלקינו  ה'  ישראל   both when we are—"שמע 
experiencing “midas harachamim” and when we are experiencing 
“midas hadin,” it is one and the same.  The difference is that with 
the passuk "ואהבת", we are commanded not merely to accept the 
reality but to love Hashem in either case—i.e. to accept “midas 
hadin” with “simchah,” in the same manner that we receive 
“midas harachamim.”  

In summary, we have established the amazing connection 
between Yaakov Avinu being a “wholesome man” and the fact 
that he instituted the recitation of: "אחד ה'  אלקינו  ה'  ישראל    ."שמע 
Because he was an "תם  we were commanded to follow in ,"איש 
his footsteps and fulfill the mitzvah of: "תמים תהיה עם ה' אלקיך"—to 
accept what we receive from HKB”H wholeheartedly, whether it 
is “midas harachamim” or “midas hadin.”  With the passuk: שמע" 

 we also declare that we accept both “midos” of HKB”H ,ישראל"
in the same fashion.  Furthermore, we explained that the first 
paragraph of Krias Shema that follows: בכל אלקיך  ה'  את   "ואהבת 

  .continues to express this theme quite beautifully—לבבך"

“Be תמים” Even tn the Extreie  
Concealient of the Letter “Tav”

Continuing onward on this sublime path, we will proceed to 
explain the threefold significance of "(1) :"תמים The connection 
between Yaakov, “the wholesome man,” and the mitzvah: “Be 
wholehearted with Hashem, your G-d.”  (2) The connection 
between the large letter “tav” of "תמים", the 22nd letter of the aleph-
Beis and the fact that Yaakov Avinu was the 22nd generation from 
Adam HaRishon.  (3) The comment of the Ba’al HaTurim that the 
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large “tav” symbolizes that someone who fulfills the mitzvah 
of being "תמים" with Hashem is considered to have fulfilled the 
entire Torah from “aleph” to “tav.”

We will begin with the passuk in parshas Vayeitzei, when 
Yaakov fled from the wicked Eisav, who wished to kill him 
(Bereishis 28, 10): "חרנה וילך  שבע  מבאר  יעקב   and Yaakov—"ויצא 
departed from Be’er Sheva and went to Charan.  The Imrei 
Noam (13) writes in the name of the Megaleh Amukos that the 
word ויצ"א is an acronym for ו'ירא י'עקב צ'ורת א'לף—Yaakov saw the 
shape of an “aleph.”  We will endeavor to explain the significance 
of the “aleph” that Yaakov saw when he departed Be’er Sheva on 
his way to Charan.  

Let us introduce a precious insight brought down by the 
Toldos Yaakov Yosef (Bereishis) in the name of his distinguished 
teacher and Rav, the holy Ba'al Shem Tov, zy"a.  As explained in 
general terms in the Midrashim and in more specific terms in the 
Sefer Yetzirah, HKB"H created the world with the 22 letters of 
the Torah, which are encompassed by the ten utterances.  As a 
result, all of creation is merely combinations and permutations 
of the ten utterances with which the world was created.  In Olam 
HaZeh, however, they are cloaked in all sorts of material, physical, 
earthly forms.  

Thus, the letter “aleph,” the first of the 22 letters of the aleph-
Beis, represents the greatest degree of revelation in creation.  
After all, the letter “aleph” alludes to the revelation of HKB”H, 
the foremost power in the world—“Alupho shel Olam.”  The letter 
“beis,” on the other hand, indicates that the primary force in the 
world is concealed by two layers of disguise; the letter “gimel” 
represents three layers of concealment.  The further away a letter 
is from the letter “aleph,” the greater the degree of concealment 
it represents.  Hence, the letter “tav,” the last letter of the aleph-
Beis, the farthest away from the letter “aleph,” represents the 
greatest degree of concealment in creation.   

Accordingly, the holy Ba’al Shem Tov teaches us that in the 
service of Hashem, even when confronted with the greatest level 
of divine concealment—“hester panim”—associated with the 
letter “tav,” even then, one must believe wholeheartedly that 
the Alupho shel Olam—represented by the letter “aleph”—is 
present there, alBeit heavily concealed.  For, the letter “beis” is 
two “alephs”; the letter “gimel” is three “alephs”; and so on and so 
forth until the letter “tav,” which is 400 “alephs.”  Yet, even in the 
height of concealment of the letter “tav,” the Alupho shel Olam 
is present; however, He is cloaked in 400 layers of concealment, 
equivalent to the numerical value of the letter “tav.”  

So, when a person begins to ascend step-by-step in his 
emunah, he must go up from the letter "tav" to the letter "shin," 
and from the letter "shin" to the letter "reish," and from the 
letter "reish" to the letter "kuf."  In this manner, he ascends from 
letter to letter until he reaches the greatest degree of revelation in 
all of creation, the revelation of HKB"H associated with the letter 
"aleph" the recognition that the Alupho she Olam is present in 
all situations.  

To embellish this point, let us present a comment from the 
Megaleh Amukos on Vaeschanan (162). He writes that the shape 
of the letter “aleph”—'א —alludes to the name Havaya, since it 
is composed of the three letters “yud,” “vav” and “yud.”  There 
is a “yud” at the upper right; a diagonal “vav” in the middle; and 
another “yud” at the bottom left.  The gematria of these three 
letters equals 26, the numerical value of the name Havaya.  
Thus, when a person ascends spiritually in his emunah from the 
greatest degree of concealment—“hester panim”—signified by 
the letter “tav”—to the ultimate level of revelation and absence 
of concealment of the letter “aleph”—to adhere to the Alupho 
shel Olam—in essence, he is mitigating the force of “din” with 
the midah of “rachamim” associated with the name Havaya—
alluded to by the shape of the letter “aleph.”  

Based on this concept, I would like to explain Rabbi Akiva’s 
assertion (Pesachim 22b) that throughout the Torah את" 

 comes to add something.  For, the term א"ת the term—לרבות"
 signifies the incredible union of the letter “aleph” with א«ת
the letter “tav.”  Even in the situations of the greatest “hester 
panim”—represented by the letter “tav”—a person should 
believe and recognize that even there, the “aleph”—the Alupho 
shel Olam—is present, alBeit concealed.  Thus, the א«ת truly 
does add and augment; for, it enhances the light of Hashem even 
in the apparent darkness of concealment.  

Let us add one more point based on what our master, the 
Arizal, teaches us in Likutei Torah (Vayechi), that Rabbi Akiva 
was a nitzotz (a spark from the neshamah) of Yaakov Avinu.  
This is alluded to by the words (Bereishis 49, 24): אביר  "מידי 

 from the hands of “Avir Yaakov” (the mighty power of—יעקב"
Yaakov).  Note that the words אבי"ר יעק"ב are an anagram for רב"י 

 Now, we know that Yaakov Avinu battled Eisav’s 400  .עקיב"א
(the gematria of the letter “tav”) forces of tumah by ascending 
from the letter 'ת –the ultimate degree of concealment—to the 
letter 'א—the ultimate degree of revelation.  Therefore, Rabbi 
Akiva, a nitzotz of Yaakov Avinu elucidates: "לרבות א«ת —"את    
comes to add and augment.  
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 on the Foreheads of Tzaddtkti Stgntfies Ltfe 'ת
on the Foreheads of Reshati Stgntfies Death ‹ת

This grand idea is presented in the Maor Einayim (Chayei 
Sarah) with a fantastic addition.  He utilizes it to interpret a 
teaching in the Gemara (Shabbas 55a).  We are taught that when 
judgment is being passed, HKB”H instructs the malach Gavriel: 
חבלה, מלאכי  בהם  ישלטו  שלא  דיו,  של  תי"ו  צדיקים  של  מצחן  על  ורשום   "לך 

חבלה". מלאכי  בהן  שישלטו  כדי  דם,  של  תי"ו  רשעים  של  מצחם   Go and  ועל 
inscribe on the foreheads of tzaddikim a “tav” of ink, so that 
the malachim of destruction will not prevail over them; and 
on the foreheads of reshaim a “tav” of blood, so that the 
malachim of destruction will prevail over them.  The Gemara 
explains that for the tzaddikim, the letter “tav” stands for ת'חיה—
you will live; whereas, for the reshaim, the “tav” stands for 
  .you will die—ת'מות

Based on what we have discussed, the Maor Einayim explains 
the meaning of the Gemara.  There is judgment and a high degree 
of “hester panim” in the world associated with the last letter of 
the aleph-Beis, “tav.”  A human being must choose whether or 
not to fall into despair and detach himself from HKB”H, chas 
v’shalom, or to believe wholeheartedly that HKB”H is present 
even within the extreme concealment.  In the former case, the 
letter “tav” is inscribed on the person’s forehead signifying 
 ,a pronouncement of death.  Whereas, in the latter case—ת'מות
the letter “tav” that is inscribed on his forehead signifies ת'חיה—a 
pronouncement of life.  For, by recognizing the concealed 
presence of the “aleph” of the world—Alupho shel Olam—he has 
ascended from the depths of divine concealment, represented 
by the letter “tav,” to the heights of the letter “aleph,” to attach 
himself to the source of life.  

This enlightens us with regards to Eisav’s “tav”—400—
forces of tumah.  As we know, Eisav’s guardian angel is none 
other than the yetzer hara; it employs the extreme “hester 
panim” of the letter “tav” to trap human beings.  Consequently, 
they forget HKB”H, the Alupho shel Olam, and become detached 
and distanced from Him.  Hence, it is advisable to fortify one’s 
emunah in Hashem by ascending step-by-step, from the bottom 
to the top, until reaching the letter “aleph.”

We can now better appreciate the fantastic allusion in the 
passuk: "ויצא יעקב מבאר שבע".  We learned that ויצ"א is an acronym 
for ו'ירא י'עקב צ'ורת א'לף—indicating that Yaakov attach himself to 
the letter “aleph.”  He was fleeing from his parents’ home in Be’er 
Sheva—the tent of Torah.  He was going to Charan, a place infested 

with wickedness, where Lavan HaArami and his wicked cohorts 
lived.  Due to their extreme wickedness and tumah, it was a place 
of extreme “hester panim.”  To avoid falling into their trap and 
evil web, he pictured in his mind the shape of the “aleph.”  Thus, 
he would always remember that the Alupho shel Olam is ever-
present, even where the most extreme “hester panim” exists.  As 
a consequence, he would not join Lavan harasha or his cohorts, 
because he would always remember Hashem, in keeping with the 
passuk (Tehillim 16, 8): "שויתי ה' לנגדי תמיד"—I have set Hashem 
before me always. 

Rabbt Aktva the Nttzotz of Yaakov Yearned to  
 Sacrtfice Hts Ltfe for the Sake of Kedushas Hashei

Due to the precious nature of the subject, I would like to 
present to our royal audience an explanation, based on our 
current discussion, regarding Rabbi Akiva’s willingness to 
sacrifice his life for the sake of Kedushas Hashem.  The dreadful 
incident is described by Chazal in the Gemara (Berachos 61b): 

אמרו  בתורה...  ישראל  יעסקו  שלא  הרשעה  מלכות  גזרה  אחת  פעם  רבנן  "תנו 

לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לרבי עקיבא וחבשוהו בבית האסורים... בשעה 

בשרו  את  סורקים  והיו  היה,  שמע  קריאת  זמן  להריגה  עקיבא  רבי  את  שהוציאו 

במסרקות של ברזל והיה מקבל עליו עול מלכות שמים.

אמרו לו תלמידיו רבינו עד כאן, אמר להם כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל 

נפשך, אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי מתי יבוא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא 

אקיימנו. היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד, יצתה בת קול ואמרה, אשריך 

רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד".

The Rabbis taught in a Baraisa: Once, the wicked regime 
(Rome) decreed that the Jewish people should not engage in 
Torah-study.  Pappus ben Yehudah came and found Rabbi 
Akiva as he was convening public assemblies and engaging 
in Torah-study . . . They reported that it was not very long 
until they apprehended Rabbi Akiva and imprisoned him 
. . . When they took Rabbi Akiva out to be executed, it was 
the time to recite Krias Shema.  They were combing his flesh 
with iron combs, yet he was accepting upon himself the yoke 
of heavenly sovereignty.  

His students said to him, “Our teacher, even to this 
extent?”  He said to them, “All my days, I was troubled by this 
passuk (Devarim 6, 5)—‘with all your soul’—even if He takes 
your soul.  I said to myself:  When will I have the opportunity 
to fulfill this verse?  Now, that I have the opportunity, should 
I not fulfill it?!”  He lingered on the word “echad” until his 
soul departed with “echad.”  A heavenly voice called out and 
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proclaimed: “Fortunate are you, Rabbi Akiva, that your soul 
departed as you said ‘echad.’” 

It appears that we can explain the reason Rabbi Akiva yearned 
throughout his life to sacrifice his life for the sake of Kedushas 
Hashem based on what we presented above in the name of the 
Arizal.  Rabbi Akiva was a nitzotz of Yaakov Avinu.  As mentioned, 
this is alluded to by the words אבי"ר יעק"ב, which are an anagram 
for רב"י עקיב"א.  Seeing as Yaakov Avinu instituted the mitzvah of 
Krias Shema on behalf of Yisrael, having in mind the willingness 
to sacrifice one’s life for the Oneness of Hashem; therefore, 
Rabbi Akiva, a nitzotz of Yaakov, yearned all of his life to actually 
accomplish this goal.  Thus, he paved the way for Yisrael to 
remain steadfast in their emunah in Hashem throughout all of 
the galuyos with a willingness to sacrifice their lives.  

Based on what has been said, we can suggest with the utmost 
reverence and love an explanation for why the reshaim combed 
Rabbi Akiva’s flesh with iron combs.  The gematria of the word 
 equals 400—the numerical equivalence of the letter (comb) מסר"ק
“tav.”  Eisav’s 400 forces of tumah (Rome) gathered together to 
bring about the downfall of Rabbi Akiva via the extreme “hester 
panim” of the letter “tav”, signifying ת'מות.  This spiritual battle 
was akin to combing his flesh with iron combs.  Yet, our blessed 
sages attest to the fact that at that precise moment: He lingered 
on the word “echad” until his soul departed with “echad.”  
Due to his immense kedushah, he ascended from the letter “tav” 
to the letter “aleph” of "אחד".  In acknowledgement, a heavenly 
voice proclaimed: “Fortunate are you, Rabbi Akiva, that your 
soul departed as you said ‘echad.’” 

Yaakov Avtnu Is Assoctated wtth  
the Enlarged “Tav” of "תמים"

We now have cause to rejoice!  We can begin to comprehend 
the comment of Rabbi Yehudah HaChassid that the enlarged 

“tav” of "תהיה  corresponds to Yaakov Avinu, who is "תמים 
described as "איש תם".  As explained, “tav” is the 22nd letter of 
the aleph-Beis and Yaakov Avinu was the 22nd generation from 
Adam HaRishon.  This connection highlights the incredible 
strength of Yaakov Avinu.  Even in his darkest moments—in the 
“hester panim” of the letter “tav”—he did not despair.  When 
Eisav harasha approached him with his 400 men (“tav” forces 
of tumah), he still managed to ascend the spiritual ladder of 
emunah in HKB”H, letter by letter, to reach the letter “aleph.”  
Yaakov Avinu demonstrated his “emunah sheleimah” that the 
Alupho-shel-Olam is present at all times, in all situations, and 
prayed to Him.  

This explains magnificently the comment of the Ba’al 
HaTurim.  According to tradition, the “tav” of "תמים" is enlarged, 
indicating that if you follow (Him) wholeheartedly, it is 
as if you fulfilled it (the Torah) from “aleph” to “tav.”  As 
we have learned, a person who is "תמים", who follows Hashem 
wholeheartedly, believes that the Alupho-shel-Olam is present, 
alBeit concealed, even in situations of extreme “hester panim,” 
corresponding to the letter “tav.”  This is the meaning of: תמים" 

—be wholehearted with Hashem, your G-d—תהיה עם ה' אלקיך"
your emunah in Hashem should be unwavering even when 
“midas hadin” prevails.  

Thus, by fulfilling this mitzvah, this person ascends from 
the letter “tav” through all the letters of the aleph-Beis, from 
bottom to top, until he reaches the letter “aleph.”  This summit 
demonstrates that he believes with “emunah sheleimah” that 
HKB”H, the Aleph of the Olam, is present in all situations of 
concealment.  Therefore, it is tantamount to fulfilling the entire 
Torah from “aleph” to “tav”; through his emunah, such a person 
successfully connects all 22 letters from bottom to top.
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hen a murdered person is found between two 
cities, the Bais Din goes out, measures the 
distances and then follows the Mitzvah of Egla 

Arufa. At that time, they say, Yodeinu Lo Shofchu Es Hadom 
Haze, we did not murder this person. The Medrash asks 
why it is necessary for Bais Din to state that they didn’t 
kill the victim. It explains that they are clarifying that they 
were not even a contributing factor. There wasn’t anyone 
that they saw that they didn’t offer food to (or any other 
necessity) that would cause them to want to rob and kill 
someone else.
 
It is very easy to become a contributing factor in a 
negative and (of course) positive manner. Most people 
remind us when they were a contributing factor for 
something positive but, more than denial, they just don’t 

see any connection between what they contributed and 
anything bad that took place.
 
Parents (not all of them) are notorious for being a 
contributing factor to their children’s downward spiral. 
Yet they speak with resentment, sometimes venomously, 
regarding their children’s actions. Just as Bais Din is 
expected to connect a salami sandwich with saving 
someone’s life, parents should connect the multitude of 
mundane interactions with stopping children from doing 
terrible things.
 
My message is not to blame anyone but, in advance, to 
recognize the effect even our smallest actions have on 
others. Awareness alone will help us be more careful and, 
in turn, will make the word a much happier place.
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By Rabbi Shmuel Gluck

W

few years ago, I was speaking to someone on an 
almost daily basis, trying to help him with a challenge 
he faced. For some reason, he mentioned that he 

reads my articles every once in a while. He told me, “It’s easy 
to write them. You think of one good sentence, then fill up 
the page. People don’t realize you’re not 
saying much besides that one sentence.” 
He wasn’t being critical. It was two equals 
talking between each other. What was sad 
was that we were, unsuccessfully, trying 
to save his second marriage from failure. 
This incident gave me insight into one 
reason that he had difficulty sustaining 
relationships.   
 
More recently, I observed someone trying 
to teach Gemoroh to a very sincere 
novice. While the teacher is able to learn Gemoroh on his 
own, the simple question of ‘Why?' would throw him off. He 
can read the Gemoroh but didn’t seem to go past the most 
superficial layer of its intent.

 What I realized from these two incidents is that some 
people don’t realize that there are multiple layers of almost 
anything they interact with. The Gemoroh offers more 
depth than just the translation. They read a few sentences 
and believe that they have grasped the entire topic. They 

may observe an incident and believe they 
completely understand what just took 
place.  
 
For example, a person may wake up 
late. Why did he? The superficial layer is 
nothing more than he woke up late. The 
second layer is the cause, such as the 
person is overworked. Then there’s a third 
layer, that the person may be depressed. 
Almost everything in life is wrapped in 
multiple layers.

 
People should react differently to someone who woke 
up late than to someone who is overworked and, again 
differently, to someone who may be depressed. Those that 
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never see beyond the first level unknowingly set themselves 
up for failure. In general, reacting to the most superficial 
level is going to make things worse than otherwise.
 
Here’s another example. Someone may be trying to buy 
their first home and has finally saved enough money to do 
so. They may only be thinking about the down payment. A 
second layer to consider would be whether he can afford 
the increased monthly payments. Then, a third layer, that he 
can afford the maintenance required when owning instead 
of renting. Some people’s minds don’t naturally “go there”.
 
When traveling from one place to another, some only 
consider the distance; others will consider whether they 
will mostly be traveling on streets or highways and then 
whether there’s traffic at this time. In all of the above 
examples, most people grasp them intuitively, not even 
aware that they are considering the many relevant layers.
 
Others can’t grasp the complexity of daily life. It may be a 
limitation of theirs or another reason that they are unable 
to think clearly. Certainly, before people become frustrated 
with another person, they should consider if the other 
person doesn’t grasp the multiple layers involved.
 
Sometimes, we should expect people not to see the many 
layers. Wives may be frustrated when the husband does 
nothing more than follow instructions of putting something 
in and out of the oven. She shouldn’t expect him to realize 
there are many steps to what seems to be a simple task. 
Similarly, the husband can’t expect the wife to know how to 
follow what he considers to be basic instructions.
 
Because many people can’t see beyond the surface, they see 
the advice of professionals as being counterintuitive. When 
offering any advice, be aware that some people are aware 
that multiple layers exist while others have never broken 
the surface.
 
The second group often asks others for advice and won’t 
return because he’s unaware of the existence of multi-
layers and can’t imagine the advice to be worthwhile when 
it makes no sense to them. When people ask me for advice 
I try to assess whether the person can see beyond the 
superficial layer and customize my advice accordingly.
 
It is easier for people to become aware that multiple layers 
exist when they are in environments that they have “visited” 
several times but not in those areas they haven’t. For 
example, parents of infants often become critical of their 
own parents' Chinuch approach with their teenagers. They 
understand that parenting newborns is complex because 
they’re experiencing newborn challenges at that moment 
but they oversimplify parenting teenagers because they 
have only seen it done from “afar”. I often advise parents 

to diplomatically ignore the advice of their older children.
 
Similarly, employees oversimplify the challenges of business 
owners because they have never had to run a business. They 
are comparing two similar looking tasks, such as overseeing 
one aspect of a business and running an entire business 
without realizing the different number of layers found when 
running a business.
 
Similarly, running a household and balancing a personal 
checkbook isn’t like running a mid-size business even if 
they share, in name, many of the same tasks. In the same 
vein, a non-married business owner may simplify running a 
household under the belief that running a business qualifies 
them to master multiple teenage children and a spouse.
 
I speak to many people who make decisions and offer advice 
based on their personal experiences. They’re acutely aware 
that many layers exist but can’t imagine that everyone else’s 
layers are very different from their own. They then assume 
that everyone’s experiences are similar to their own.
 
The awareness that layers exist, even without knowing 
what they are, allows people to act cautiously. It’s always 
better not to make a “move” than to make one which is 
potentially destructive. I have let many opportunities pass 
by me without responding because of this.
 
However, once people appreciate the multiple layers, they 
can begin to categorize them and it can become a second 
nature. They will be able to observe someone who is often 
in a bad mood and realize that he may lack self-esteem. 
They will see a rebellious child and realize it may be family 
related, mental illness, etc.
 
Most important is to realize that we, ourselves, are also 
complex. It may be true that someone hurt our feelings, 
but digging a few layers deeper, we will realize that more 
significant than the insult is that we are very insecure. We, 
as people, have multiple layers that we are oversimplifying.

P
A

R
S

H
A

S
 S

H
O

F
T

IM
 5

7
8

0

The Village Leadership Expedition (V.L.E.), 
Areivim’s newest program, is a therapeutic 
wilderness program that services teenage 
boys and young adults in a safe, structured, 
positive and supportive environment. The 
Village accommodates teenagers whose 
behavior is deemed “out of control” by 

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

program, please call 845-371-2760. 



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

 
 

Parshas Shoftim – Shofar – Part I 
By David Gurwitz 

 
Being a musical composer, I spend a fair amount of time bouncing notes and tunes around in my 
head. After I hear something in my head that sounds pleasing, I try and organize it. Then I try 
to search for and find it on a piano, an instrument that I consider one of the broadest vessels 
through which to express the multitude of interconnecting chords, rhythms and notes. Since I 
can’t read music, this process is very tactile and there is, hopefully, very little between the 
resulting music that comes outside and the emotion inside that the music expresses. 
 
It is timely to discuss music. Why? After learning about developing Jewish eyes last week, we 
now get an opportunity to develop our hearing.  
 
We are about to hear an instrument that we haven’t heard for almost a year. It has only one 
note, and no apparent rhythm, and yet it is really the deepest and most emotional instrument in 
our existence. In fact, it symbolizes the creation and continuation of man’s existence. 
 
It is the shofar. 
 
A thousand years ago, Rav Sadya Gaon gave us ten reasons as to why we blow the shofar: (1) 
creation, (2) the new year, (3) Har Sinai, (4) prophets, (5) destruction of the Bais Hamikdosh, 
(6) the Akeidah, (7) fear of Hashem, (8) fear of the Day of Judgment, (9) geulah and Moshiach, 
and (10) techias hameisim. 
 
Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l asks the following question: Why does the bracha on shofar 
mention teruah and not shofar?  
 
Rav Hirsch begins his analysis with the procedure for breaking camp mentioned in the Torah. This 
has three aspects: an announcement that we are breaking camp and going to move, "packing" 
to move, and a final call. Rav Hirsch now suggests that a long blast - a tekiah - is an attention 
getter, an announcement. A collection of short blasts - a teruah - indicates activity (packing). 
And a final long blast - a tekiah - then focuses attention for the move. Wailing - a shevarim - 
focuses on the emotional aspect of the moving. It reminds us sadly that we are leaving our old 
home. 
 
Here Rav Hirsch connects the three steps in a beautiful way. Moving to a new home is a spatial 
movement, moving to a new year is a temporal movement, and moving to a '(re)newed soul' is 
a spiritual movement. Tekiah-teruah-tekiah applies equally whether we move to a new home, to 
a new year, or to renew our souls.  
 
We can now understand why teruah is used over shofar. The key is focusing our attention on 
teshuvah. How? By packing. By making a cheshbon hanefesh of previous actions and making 
corrective action plans to change. Kol shofar corresponds to the shevarim, the wailing, part of 
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packing. This is one aspect of the symbolic explanation of shofar from Rav Hirsch. It serves as a 
source of mussar. 
 
The daily shofar blowing during Elul was - and is - actually a mussar shmuess, reminding us that 
we had miscalculated Moshe Rabbeinu’s first forty-day period up in shomayim, which began the 
day after Matan Torah, the seventh of Sivan, until the seventeenth of Tammuz, when Moshe 
broke the first set of Luchos.  
 
The result of that miscalculation was the Eigel. 
  
This next month begins the third and final forty-day period. It is interesting that Elul means 
“searching” in Aramaic. Its gematria, 67, equals that of the word binah. Rav Moshe Shapiro 
teaches us some lessons here.  
 
First, he explains that the many allusions to Elul in rosh hateivah, sof hateivah, middle letters, 
etc. throughout Tanach indicate that we need wisdom to understand Elul, including understanding 
by allusion. 
 
Second, he reminds us that we received the Torah on Shavuos with the sound of the shofar, and 
then we acted improperly. In preparation for receiving the Torah and acting properly, on Yom 
Kippur, this daily shofar blow is a tikkun and preparation for the new kabbolas haTorah. 
 
Perhaps we can learn from Rav Chaim Yosef Dovid Azulai, the Chidah, how this week’s parsha of 
Shoftim also hints at teshuvah and self-judging. 
 
The Chidah (1724-1806), at the age of 29, traveled to Europe as an emissary of the communities 
of Eretz Yisroel, and again in 1772 on behalf of Chevron. Each trip lasted over five years. Wherever 
he visited, the Chidah became familiar with many thousands of manuscripts. Out of these visits 
grew his classic work, Sheim Hagedolim. He wrote over one hundred seforim, covering almost 
every field of Jewish thought. 
 
The Chidah explains the following: 
In the first posuk of this week’s parsha, we see the words "lecha" (to you) and “besha’arecha" 
(in your gates). 
Lecha means to you - perfect your attributes and middos before you give advice and judge others. 
Besha’arecha, the Chidah explains, comes from the word sha’arecha, which is a gate that each of 
us possesses in order to exercise better control over our less desirable traits. 
The word “sha’arecha” has five letters, and here is how those letters teach us about judging: 
1. The Shin stands for shinayim, teeth, which can be used for expression of anger (gritting our 
teeth).  2. The Ayin stands for ainayim, eyes, which can look at the negative side of things…or 
the positive.  3. The Reish stands for raglayim, feet, which can carry us to the wrong places…or 
the bais medrash.  4. The Yud stands for yodayim, hands, which can strike someone…or can help 
someone. 
5. The Chof stands for kapos, palms, which can be open to those in need. 
Elul means judging - mostly about ourselves. May the shofar open us up to a greater 
consciousness of listening to ourselves realistically and guarding our instruments of judging. May 
we be judged favorably and learn to judge favorably. 

Good Shabbos, David 
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ףדרתקדצקדצ
Righteousness, righteousness shall you pursue. (16:20)

If we know of one imperative that hardly requires an 
injunction concerning its primacy, it is the pursuit of 
righteousness. Nonetheless, the Torah not only feels the need to 
mention it, but to mention it twice; tzedek, tzedek, 
“righteousness, righteousness.” Everyone is involved in mitzvah
performance (or so they claim), but even the execution of the 
most significant mitzvah must be carried with spiritual and moral 
integrity. A mitzvah should not be carried out at the expense of 
others. To appropriate funds for the needy – funds that have 
been “earned” in a less than reputable manner – is not a 
mitzvah, but actually angers Hashem. I say “less than reputable,” 
because it is a term that applies to “grey” areas in which the 
inappropriateness of an activity/action might not be dark black 
or bright white, but a little greyish. It is tempting to cross the 
line, because, after all, we are doing this to help someone. It is 
like speeding to get to the hospital – even though if, chas 
v’shalom, Heaven forbid, we cause an accident, we have no 
excuse. Grey areas. “Tzedek, tzedek,” explains the saintly Horav 
Bunim, zl, m’Peshischa, “You” must pursue righteousness with 
righteousness. No excuses – the end does not justify the means.” 

Furthermore, tzedek, tzedek – continuously, persistently. 
Just because one has begun the endeavour with tzedek as his 
lodestar does not permit him to change gears along the journey 
and implement “other” methods for completing the endeavour. 
The yetzer hora, evil inclination, is crafty. If at first it is 
unsuccessful in tarnishing the “means,” it waits until, at some 
point, it notices a weakness in the individual’s mettle. It seeks an 
area where it can exacerbate this weakness and “convince” the 
person to alter his means – of course, for the greater good. 
Hashem demands consistent tzedek from us. 

A community was confronted with choosing between 
two candidates for the position of rav. While one was far more 
erudite, charismatic and people-oriented, the other candidate 
was a b’nan shel Kedoshim, heir to an extra-ordinary lineage of 
forebears who were all illustrious Torah giants. Due to their 
obvious obtuseness, the community leaders gravitated towards 
yichus, pedigree, over quality. They sought the advice of a Torah 
luminary, who was appalled by their line of thinking: “It would be 
an insult to this candidate’s ancestors if he were to be chosen 
solely in their merit – rather than on his own. The Torah requires 
the position of rav to be occupied by one who is eminently 
qualified – not one whose ancestors preceding him were 
qualified. Yichus is wonderful, an added benefit, once everything 
else is in place.” 

Tzedek must be pursued with tzedek.

לאמשוןימיהוצמהןמרוסיתלבלוויחאמובבלםורותלבל
So that his heart not become haughty over his brethren. 

And not turn from the commandment right or left. (17:20)

The Torah demands that the Jewish king maintain a 
sense of humility, shying away from anything that might present 
him as pretentious and vain. The fact that he is king neither gives
him license to act haughty, nor does it allow him to feel that he is 
better than anyone. With his position comes enormous 
responsibilities, as well as temptation to accede to a yetzer hora, 
evil inclination, that will play with his subconscious, encouraging 
him to act pompously and to use his office for personal gain. 
Monarchy, as with all leadership positions, is not a free pass. It 
creates tremendous opportunity, but equally formidable 
responsibility. One does not come without the other.  

Horav Shimshon Pincus, zl, compares this with
businessmen who go to the business show to purchase wares 
and products for resale. Some spend more than others, thus 
returning home with a greater amount of merchandise. While 
the one who purchased much is overjoyed with his full load of 
merchandise, he also understands that he must sell it all in order 
to realise the enormous profit he expects to make. He is also 
aware that selling the wares is only half-way home – it is securing 
payment from the buyer that ensures his profit. It is fortuitous to 
have a great deal of merchandise to sell, but only if he sells it, 
receives payment, and no misfortune occurs in its delivery. If it is 
stolen and he has no insurance, it could prove disastrous –
especially for the businessman who has the most to lose. 

This is what the Torah implies when it writes, L’vilti 
room levavo mei’echav. Veritably, why should the king not be 
inclined toward haughtiness? After all, he is the nation’s 
powerful monarch. With the position comes the pomp and 
power, wealth and honour. What we conveniently fail to 
acknowledge are the numerous obligations that are part and 
parcel of this position. Indeed, the more he has, the greater is his 
debt to the Almighty for selecting him for this honour.  

Veritably, this idea applies to each and every one of us, 
whether he is blessed with wealth, acumen, an abundance of 
common sense or physical and emotional strength. Whoever has 
more than his fellow must never forget that he has been 
bequeathed a Heavenly gift which he must appreciate and for 
which he must be grateful. With this gift come enormous added 
responsibilities and obligations. The more we receive – the 
greater is our debt to Hashem. He granted us with this gift for a 
reason, for a purpose. Only an ingrate would ignore the 
significance of this gift; only a fool would be oblivious to its 
implicit message. 
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ךיקלא'דםעהיהתםימת
You shall be whole hearted with Hashem, your G-d. (18:13)

Rashi explains this to mean that one should follow 
Hashem with perfect faith, not being concerned about what will 
occur in the future (as was the custom in those days to seek out 
the counsel of diviners and astrologers). This means accepting 
whatever befalls a person with wholeheartedness and absolute 
conviction, recognising it as the will of Hashem. Once, during the 
Middle Ages (as quoted by Horav Eli Munk, zl, in The Call of the 
Torah), a holy man gave a kemeiah, amulet, to someone who was 
anxious about the future. He warned him not to open it for an 
entire year. Imagine the surprise of the person when, after a year 
had passed, he opened it to discover, not Kabbalistic inscriptions 
(as was usually the case), but Rashi’s comment to the above 
pasuk!

Temimus is defined as whole/perfect, which intimates 
that the individual is one hundred percent on board, wholly-
committed, no questions asked. After all, whole/perfect implies 
black and white – not grey. Horav Yissachar Shlomo Teichtal, zl,
derives from Chazal that while it is certainly enviable to achieve 
temimus, a whole-hearted/perfect absolute “black-white” 
connection with Hashem, if one maintains a more tenuous 
relationship, even if it might be somewhat “grey,” he has hope 
that he will ultimately find spiritual healing and full connection 
with Hashem. 

The Talmud Chullin 11a, discusses the concept of 
Acharei ha’rabim l’hatos, “we follow the majority”, and its source 
in the Torah. Among the proofs is the law of offering an alyah 
temimah, the entire/whole fat tail of a lamb as part of a Korban 
Shelamim, Peace-Offering. This requires that the tail remain 
intact and not be cut. What about the concern that the segment 
of the chut ha’shedrah, spinal column, in the tail might have 
been severed prior to the shechitah, slaughter, of the lamb –
thereby invalidating it (since the animal is now treif and unfit for 
a sacrifice)? This indicates that since the majority of animals do 
not have this problem, we follow the rule of rov, the majority. 
The Talmud suggests that the person split the tail and examine 
the spinal column. The problem with this is that, once it is cut, 
the tail is no longer temimah, whole. The Talmud replies, heicha 
d’layif, as long as the sides of the tail remained joined (the tail is 
not cut completely in half), there is no problem. 

Having said this, Rav Teichtal derives that tamim applies 
as long as one has not entirely severed his connection with 
Hashem. We can still hope that he will return and become 
“whole” – entirely whole. Perhaps we may add with another 
form of connection to this idea. The previous generations were 
rooted in emunah peshutah, simple, pure faith in the Almighty. 
They did not articulate their questions, which I am sure some of 
them had. They understood their insignificance and, as a result, 
did not make demands upon the Almighty. They accepted their 
challenges, lived with adversity and triumphed over the obstacles 
to their faith – because they were simple and whole. 
Unfortunately, with changes wrought by modernity and 
affluence, we have lost sight of the idyllic faith of the past. Those 
who have maintained somewhat of a connection – still have a 
chance for return. They are still considered whole. 

I heard a powerful thought attributed to the Sefas Emes,
which is apropos to the concept of temimus with regard to faith 
in Hashem.  We have two mitzvos with regard to one’s 
relationship vis-à-vis parents: Kibbud, honour; and yiraah, fear. 
Chazal distinguish between these two in that kavod, honour, 

applies to positive acts of respect, i.e. serving a parent. Yiraah
focuses on the prohibitive, i.e. al teishev bimkomo; do not sit in 
your father’s seat. Es Hashem Elokecha tira, we are admonished 
to fear Hashem. This means, says the Sefas Emes, al teishev 
bimkomo; do not sit in His place; do not think that you can 
question Him, examine His decisions with misgiving. We are puny 
servants – here today only by virtue of Hashem’s kindness. At 
any moment we may become a scant remembrance. Al teishev 
bimkomo. A Jew who fears Hashem understands what this 
means. 

Shlomo Hamelech says, Holeich ba’tom yeilech betach, 
“He who walks in innocence (temimus) will walk securely” 
(Mishlei 10:9). He is not naïve – he is innocent. There is a 
difference. Horav Chizkiyah Mishkovsky, Shlita, related the 
following incident (which he heard from Horav Greineman). Prior 
to Succos, everyone turns to the Esrog vendor to search for a 
beautiful set of Arba Minim, Four Species. Veritably, not 
everyone is halachically proficient in walking through the many 
issues concerning hiddur, beauty, of the Arba Minim. The 
community of Bnei Brak arranged for thousands of sets to be 
made available at a reasonable price. While these were not the 
most beautiful, they were definitely kosher and mehudar. There 
were four talmidei chachamim, Torah scholars, assigned to the 
large kiosk who were prepared to answer the most difficult 
questions concerning the beauty of the species. 

A Russian (obvious from his visage and clothing) Jew 
approached one of the rabbanim and asked, “Kavod Horav. I 
apologise for burdening his honour with my elementary 
questions. I am, however, new to this endeavour. Growing up in 
Russia, religion was non-existent. The government did not allow 
us to practice our religious observance. Thus, I was unable to 
learn about and practice any aspect of Judaism. When I arrived in 
Eretz Yisrael, I decided that I would make up for lost time. I have 
covered much ground in the last three years since my arrival, but 
the concept of the four species is beyond me. I selected three 
sets – for myself and my two sons. Could I impose on the rav to 
examine them for their kashrus and beauty?”

The rav examined the first esrog, the accompanying 
lulav, hadassim and aravos, and was amazed by their 
unparalleled beauty. This man had really struck gold. His first set 
was exceptional. His amazement was magnified when the second 
set that he examined paralleled the first in its unsurpassed 
beauty. One can only imagine the rav’s disbelief when the third 
set that he examined was unrivalled in splendour. How was it 
possible, he wondered to himself, that this Russian immigrant 
who conceded that he knew absolutely nothing about the Four 
Species would pick out the most beautiful sets in the bunch? 
There was only one way to find out. Ask! He queried the man, 
“How were you able to pick out such exceptional sets?”

The man’s reply should stimulate us to greater devotion 
and service. “I live with Hashem,” the man began. “Prior to 
coming to the shuk, market, I spoke to Him. I said, ‘Hashem! You 
know that I love You. You know the challenges I had to surmount, 
the adversity over which I had to triumph, before I was able to 
emigrate to Eretz Yisrael. I was not permitted to know who You 
are! They did not allow me to learn from You. Had they let me, I 
would have clung to You with all of my heart. I arrived in Eretz 
Yisrael and I have tried – very much – to learn, to know, to cling 
to You. Sadly, I know very little. I cannot even select the 
appropriate Arba Minim. I ask You, Hashem, to please select for 
me the Arba Minim.’” 
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Rav Mishokvsky summed up this story: “We have 
absolutely no idea how much Hashem Yisborach loves each and 
every Jew. That Jew’s temimus was so pure and strong, that, as a 
result, “He” selected the perfect sets of Arba Minim. 

תידפרשאלארשיךמעלרפכ
Atone for Your People Yisrael that You have redeemed. (21:8)

The Midrash Tanchuma (Haazinu) quotes the Toras 
Kohanim concerning the above pasuk: Kapeir l’amcha Yisrael, 
“Atone for Your People Yisrael.” This applies to the living; asher 
padisa; “that You have redeemed,” refers to the departed. This 
teaches that the living redeem the deceased. Therefore, it is our 
custom to memorialise the memory of the departed on Yom 
Kippur by praying for them, setting aside tzedakah, charity, in 
their behalf. I might think that tzedakah has no effect once a 
person passes on from this world. Thus, we learn from asher 
padisa, through the medium of tzedakah. The Midrash continues 
describing the transformative effect that tzedakah has on the 
soul of one who has left this world. 

The following story, related by Rav Yitzchak David 
Bamberger (Quoted by Horav Yitzchak Zilberstein, Shlita), a 
distinguished Torah leader of the Manchester, England, Jewish 
community, concerns a Jew by the name of Ephraim Aronson, zl. 
Reb Ephraim was a talmid chacham, Torah scholar, who survived 
the Holocaust and emigrated to England from his native Poland. 
He spent most of his time engrossed in Torah study and became 
close with a number of rabbanim in Manchester. Sadly, Reb
Ephraim and his wife were not blessed with progeny. When he 
passed away, she attempted to memorialise his soul by bringing 
cake and a cheque to Rav Bamberger to distribute among the 
members of his Kollel on the day of Reb Ephraim’s yahrzeit. 

This practice continued annually for a number of years. 
One day, the widow presented herself to Rav Bamberger, 
completely distraught. Apparently, her husband (his soul) 
appeared to her in a dream and asked, “Why did you forget me?” 
She woke up suddenly and realised that her late husband’s 
yahrzeit had passed the previous week. She was shocked, but, 
somehow, she had lost track of time and forgotten his yahrzeit. 
Rav Bamberger realised that he, too, had forgotten the yahrzeit, 
and he immediately set about to correct the lapse in memory. 

The above incident is just one of many which 
underscore the z’chus, merit, one can create for the souls of the 
departed. This is especially true when it is a son who provides 
the z’chus. Not only is he providing nachas, spiritual satisfaction, 
for his parent, he is also being mekayeim, fulfilling, the mitzvah
of Kibbud Av v’Eim, honouring parents, which does not end with 
the parent’s demise. Every mitzvah that one executes in this 
world in honour of the deceased catalyses incredible merit for 
the neshamah, soul, in Olam Habba, the World to Come. 

The Maharsham, zl (Berzhoner Rav), was an unusual 
talmid chacham, Torah scholar, whose level of Torah erudition 
was peerless. Following his wedding, he continued his work with 
a small cattle business. He spent most of his time engrossed in 
study, but he would go in every now and then to earn some 
money to support himself. One of his suppliers was a trusted 
businessman who provided him with wood. The man went daily 
to the forest and returned in the evening with a load of wood, for 
which he was immediately reimbursed. This went on for years 
until the man passed away. After the shivah, seven-day-mourning 
period, was concluded, the man (soul) appeared to the 
Maharasham in a dream. The man said that he would continue 
providing wood for the Mararasham, as he had in the past. The 
Maharasham told him, “But you are no longer here. Go to your 

eternal rest.” This went on for a number of nights, with the same 
vision and dialogue. Every morning after he experienced this 
dream, the Maharasham would light a candle in memory of this 
man’s neshamah. He followed this with the study of Mishnayos, 
also in the man’s memory. 

After a while, the man appeared to the Maharasham
and said, “I am here to inform you that I will no longer be 
‘visiting’ you. I have come in the past because, until now, I have 
been unable to ascend from the world of tohu, emptiness, so 
that I could reach my final rest. I suffered greatly in this 
transitional stage, feeling as if I was alive, but knowing that I was 
not. Every time that you lit a candle, studied Mishnayos or gave 
charity to benefit my soul, “they” granted me a respite for a few 
days. After a few days, I was awakened and sent back to endure
the pain. I would escape and run to your house to be spared 
from my ordeal. My term has ended, and I am now permitted to 
move on to my resting place. I offer you my eternal gratitude for 
what you had done for me. It meant so much and was so 
beneficial for my neshamah.” 

We suggest an alternative understanding of “this applies 
to the living; this applies to the departed.” According to the 
Tanchuma, the message is: the living have an obligation to 
redeem, to bring merit for those who no longer can do so 
themselves. Perhaps Chazal are teaching us that the living should 
learn from the dead, take heed, and alter their lifestyle. The 
Ponovezher Rav, zl, taught, concerning the halachah, that one 
does not return from the cemetery on the same path/road that 
he originally entered. He should take a different way out. (It is 
not always possible.) The Rav explained that one should not 
leave the cemetery in the same manner, with the same attitude, 
that he had when he entered. When one leaves the presence of 
death, when he sees before his very eyes that nothing is forever 
and that a hole in the ground is what one may expect (if he is 
lucky), it should spur him to change: his davening; his learning; 
acts of chesed. He should not be the same person upon leaving 
the gravesite as he was when he arrived. 

The living atone for the departed by changing their own 
lives as a result of the lessons they have derived from coming in 
contact with the departed. What greater z’chus, merit, can a 
neshamah have than the merit of catalysing the spiritual/moral 
alteration of a fellow Jew? 

Va’ani Tefillah
ךלםידומונחנאשלע

Al she’anachnu modem Lach.
(We thank You) for inspiring us to thank You. 

(Modim d’Rabbanan.)
What is the meaning of this phrase which concludes Modim 

d’Rabbanan? We thank Hashem because we understand that we are in 
His debt. The Maggid, zl, m’Dubno explains that when one purchases 
merchandise from a vendor, he pays the vendor for the items that he 
picks up. One does not pay for what he has yet to receive, certainly not 
for what he has not even yet ordered. With regard to Hashem, the 
sequence is altered. Hashem benefits a person; He provides him with his 
present needs. The individual is grateful and expresses his gratitude. End 
of story? No. The gratitude he expresses engenders the z’chus, merit, for 
which he will receive more of Hashem’s Kindness. Hashem appreciates 
our expression of gratitude so much that, as a result, He gives us more. 
Hashem has no needs. His beneficence is purely altruistic. Indeed, He 
looks for opportunity to shower us with kindness. Therefore, He inspires 
us to say “Thank you,” an expression which precipitates His added 
benevolence. We realise that expressing gratitude for some people does 
not come naturally, and, for others, is not expressed effusively. We 
acknowledge that we often require inspiration to say, “Thank you,” for 
the many things in life which we take for granted. This is why Hashem 
helps us along. 
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MMiittiiggaatteedd  PPaaiinn  
שפטים ושטרים תתן לך  ““    1188::1166

בכל שעריך אשר ד' אלקיך נתן לך 
לשבטיך, ושפטו את העם משפט  
  ””צדק 

“You shall appoint judges and officers in all 
of your cities which Hashem, your G-d, 
gives you for your tribes; and they shall 
judge the people with righteous judgment.”  
The Torah tells us that we must place 
judges and officers in “all” of our cities.  
What is the Torah stressing by stating, 
“all”?  
 Rosh Hashana 22b – There is a 
rule that when something will clearly be 
revealed in the future, people will not lie 
about it, for if they do they will end up being 
caught in a lie.  If judges will be appointed 
in every city, it is a way to ensure that the 
judges will judge fairly, and not lie.  Being 
that they know that there are judges in all 
the surrounding cities, perhaps the 
litigants may go to a neighboring city for 
judgment, and they will be found to be liars 
– therefore they will not lie when they 
judge. The Torah tells us, “שעריך  – ”בכל 
there should be judges in every city, so that 
it will keep all of the judges honest. (  אמרי
  (שפר
 Haftorah Parshas Shoftim – 
Yeshaya 51:13 “ ני חמת  ותפחד תמיד כל היום מפ
המציק  חמת  ואיה  להשחית,  כונן  כאשר   ––  ”המציק 
“And you will be in terror the whole day 
because of the oppressor’s fury as if he were 
preparing to destroy; where then shall the 
oppressor’s fury be?”  Shabbos 156a – There 
is no Mazel for Klal Yisroel.  What is the 
meaning of this Gemara?  Certainly, 
Hakodosh Boruch Hu gave over certain 
power to the stars and Mazalos, and that 
power extends over Klal Yisroel as well.  
Hakodosh Boruch Hu gave certain power to 
the Mazalos, and they use it for bad, such 
as the Mazalos, שבתאי and  מאדים.  People 
born under their Mazalos may have bad 
things happen to them.  However, 
Hakodosh Boruch Hu deals with Klal 
Yisroel with much Chesed, that if there was 
a certain Mazal or star which had power 
over a Yid, and was going to cause 
something bad to happen to that Yid at a 
certain time – before that time, Hakodosh 
Boruch Hu makes something similar 
happen to the person, but with a much 
lower magnitude.  This fulfilled that which 
the Mazal or star wanted to do, and 
therefore the Yid only had something minor 
occur to him, instead of something which 
could have been significantly worse, and 
perhaps even devastating.  Hakodosh 
Boruch Hu is in control of all the Mazalos 
and the stars, but being that He gave them 
a certain power, He generally likes to keep 
it that way.  This tactic of giving much 

smaller Yisurim to Klal Yisroel prior to 
something much worse happening, fulfills 
that which the Mazalos and stars wanted to 
do, but on a much lower level.  If one sees 
Yisurin come upon him, he should not 
despise it, for it was given to him for his 
good, to save him from something much 
more severe, which could have been 
catastrophic.  

There was a very wealthy Yid, who 
was a high-ranking official, and was very 
nice to all the poor of the town.  He always 
had his door open to them, and all who 
stretched out their hand to him would not 
leave empty handed. He would also give out 
lots of money to the poor in the Bais 
Hakneses.  One day, a poor person, walking 
with a heavy solid walking stick, waited on 
line with the other poor people to see the 
wealthy man to receive money.  When the 
poor person reached the wealthy man, he 
raised his stick and hit the wealthy man on 
his forehead numerous times, until blood 
was flowing from his forehead like a 
fountain.  The servants of the wealthy man 
saw what occurred, and attacked the poor 
man, and beat him until he was in the 
throes of death. The wealthy man ordered 
his men to stop, for if they would hit him 
again, he would die. He had the poor man 
taken to his home and imprisoned there.  
He would wait until the poor man regained 
some strength, and then would have him 
beaten again.  As the wealthy man 
journeyed home, he began to think, why 
would the poor man, or anyone for that 
matter, hit him on the head with such 
malice? He was a nice kind man and took 
care of the poor people.  Why would a poor 
person hit him?  Additionally, even if the 
poor man had some reason to have 
something against him, didn’t he know with 
certainty that the guards of the wealthy 
man would get him and cause great harm 
upon him.  So, even if he wanted to hurt the 
wealthy man, it would be a very silly thing 
to do, for he would end up being hurt worse 
than the wealthy man. 

The wealthy man had these 
questions asked to the poor man, while he 
stood on the side and listened to the 
answers.  The poor man responded that he 
certainly knew that by hitting the wealthy 
man there was a good chance that he would 
be killed, but he was willing to do it due to 
his compassion for the wealthy man, and all 
the poor people he helps.  The poor man 
said, “Last night I had a dream that the 
wealthy man was walking on the roof of the 
Bais Hakneses, and he fell off the roof and 
his blood was flowing like a river on the 
ground – and he did not survive.  I hit him 
and made his blood flow on the ground so 
that it should suffice for what was supposed 

to happen to him, and this way he would 
live, and be able to continue to help the 
poor.”  The wealthy man heard this, and 
knew that he was telling the truth, for he 
too had an identical dream.  The wealthy 
man kissed the poor man, removed him 
from prison, fed him, gave him fancy 
clothing, and gave him two hundred gold 
coins, for he recognized that the poor man 
saved his life by hitting him and causing 
him to bleed.   

This is what happens with Klal 
Yisroel.  Hakodosh Boruch Hu gives them 
the relatively minor Yisurim, to save them 
from the more severe Yisurim.  One needs 
to be joyous when Yisurim come upon him, 
for perhaps by his pricking his finger, who 
knows if it saved him from much greater 
pain.  This is what the Posuk is telling us 
here.   Will one be scared of the Mazalos?  If 
one will ask, but how can I avoid it, one 
must know that Hakodosh Boruch Hu is in 
control of all, and although He gave them 
power, there is a way around it – and that 
is when Hakodosh Boruch Hu brings minor 
Yisurim which causes the major Yisurim to 
disappear. ( ברכת חיים) 

 There is the physical aspect of 
placing judges and officers in our cities, so 
that one knows the Halachos and how he 
needs to act.  It is to ensure that the cities 
where Jews live are permeated with 
Kedusha, so that they are a proper 
environment for growth in Ruchniyos.  But 
there is a deeper meaning to this Posuk as 
well.  We must place spiritual judges and 
officers for ourselves.  In all cities, no 
matter how holy it may seem, each 
individual still needs to protect himself.  
There are times that one can receive a 
“Patsch” from Hakodosh Boruch Hu and it 
may hurt.  A person may say that he does 
not think that he deserved that which he 
received, and perhaps may even Chas 
V’sholom become angry with Hakodosh 
Boruch Hu.  This is a way for the Yetzer 
Hara to attempt to get one to sin.  One must 
rise to the challenge and know that 
Hakodosh Boruch Hu is completely 
righteous, and everything that happens to 
him is just.  But there is a much deeper and 
profound thought that one should have 
when he Chas V’sholom receives a “Patsch.”  
In truth, the pain that the person 
experienced should have been much more 
severe, however due to the great 
Rachmanus from Hakodosh Boruch Hu, it 
was mitigated.  We should not see Yisurim 
with a intolerable eye, rather we should be 
grateful for it may have saved us from much 
worse.  May we be Zoche to appreciate the 
Yisurim from Hakodosh Boruch Hu, and be 
Zoche to have a כתיבה וחתימה טובה. 
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Now You Know! 
Elul is upon us and for many people it’s 
a time of fear and anxiety. They have 
the feeling that now they need to buckle 
down and behave because Rosh 
Hashana is just ahead and they will not 
only be judged on the past, but have 
the blessings and challenges of the 
coming year decreed.  
(Think about it: the events of 2020 were 
decreed LAST Rosh HaShana. How will 
that affect your behavior this year 
leading up to Rosh HaShana?) 
There is a certain dread that descends 
on people but it shouldn’t be that way. 
Elul stands for Ani L’Dodi V’Dodi Li, a 
verse from Shir HaShirim, the ultimate 
love story between Hashem and His 
beloved Klal Yisrael. The theme should 
not be one of fear, but of love. 
Imagined an estranged couple who are 
about to reconcile. The long-awaited call 
comes, “I am ready to see you; to live 
together again.” Would the partner be 
upset that now he has to put his socks 
in the hamper or she needs to be more 
supportive? No! They are excited about 
the opportunity to rekindle their 
relationship and the things it takes to do 
that are part of the opportunity. 
This month, let us focus on how much 
Hashem loves us and how much we 
want to keep that burning love aflame. 
Let’s focus on appreciating all we have 
gotten until now, and praising Hashem 
because we know He won’t let us down 
in the future.  
Elul is not Elul is not Elul is not Elul is not just just just just a time of Yiras Hashem, a time of Yiras Hashem, a time of Yiras Hashem, a time of Yiras Hashem, 

but one of Ahavas Hashembut one of Ahavas Hashembut one of Ahavas Hashembut one of Ahavas Hashem    as wellas wellas wellas well....    

Thought of the week: 
The supreme art of war is 
to subdue the enemy 
without fighting. 

 -Sun Tzu 

 (DY:ZY OYRBD) „.YTBYBS RwA OYWGH LKK VLM YLE HMYsA TRMAW...‰  
“…and you shall say, “I will place upon me a king, like all the nations that are 
around me.” (Devarim 17:14) 

While some commentaries say that it is an actual mitzvah to articulate the desire for a 
king, others say that the word “v’amarta” is similar to the one used by “and you will say 
“I wish to eat meat,”” meaning that it is foretelling a future desire that the Jews would 
have. They would say this to themselves, not as a specific ritual. Though ultimately the 
intent was for the Jews to have a king, the timing thereof was not set by the Torah and, 
in fact, when we asked for a king at the time of Shmuel Hanavi, it was condemned by 
Shmuel. 

If it was a mitzvah, then why did Shmuel oppose it? The almost universal explanation 
on this posuk is that though the Jews were supposed to have a king, the reason for 
that king was important. It was not to be, as stated here, “like all the nations around 
me.” We do not look for a sovereign government to compete with the other countries of 
the world. Rather, a Jewish king is for an altogether different purpose. 

Our Parsha begins with the words, “Shoftim v’Shotrim, Judges and Police.” We are to 
establish a means for maintaining order in the world and specifically in our own 
communities. No longer do we have what once was – “each man what is proper in his 
eyes shall he do.” Now, we are to follow what Hashem has told us. 

The judges are there to identify what is right, while the police are there to enforce it and 
ensure that we behave as we are supposed to. This is the role of a Jewish king as well, 
to ensure that the people are following Hashem’s word. While the governments of other 
nations are trying to protect their citizens’ rights, the Jewish ruler sought to protect their 
responsibilities.  

The personal desire and need to ensure that we did what we were supposed to would 
ideally be the motivator for wanting a king. Because we want to do the right thing, we 
ask for someone to help us follow through, much as someone would hire a coach or 
trainer.  

We find that in the desert, Moshe appointed tens of thousands of judges, one for every 
7 people or so. Were they so litigious? No. The purpose of the judges then was 
because each person was trying to live up to what he owed his fellow man and they 
were constantly seeking guidance. This is the nature of the Jew in the world. We don’t 
fight for what is ours, but we battle to do what is right and what we ought. The king we 
seek will lead that charge; may he arrive speedily and in our days. 

One Shabbos, during a break in an Agudah Convention, a certain gadol went for a 
walk with another Rav to get some fresh air.  As they approached the boardwalk, the 
sage asked the younger rabbi to hold his hand. 

When the younger man asked for an explanation, the older Rosh Yeshiva said, “There 
are immodestly-dressed women here and I want to close my eyes as I walk.” 

Surprised that the sage, who had been a senior citizen for many years, would be 
concerned about this, the fellow asked, “What about me?  Shouldn’t I have to close my 
eyes as well?” 

“I don’t know YOUR Yetzer Hara,” replied the gadol, “I only know mine.” 
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האות ת' עד לאות א' כדי להתדבק בשורש החיים 

אלופו של עולם, הרי הוא זוכה להמשיך מהקב"ה 

חיות ושפע לכל העולמות, ועל ידי זה רושמים על 

מצחו אות ת' שהיא ת'חיה.

"בו עקובא נוציץ ועקב השתיקק 
למסי" נפשי על קדישת השש

שלחן  על  להעלות  הנני  הענין  חביבות  מתוך 

על  נורא  מאמר  זה  לפי  שביארנו  מה  מלכים, 

השם  קדושת  על  עקיבא  רבי  של  נפשו  מסירות 

בגמרא )ברכות סא:(:

הרשעה  מלכות  גזרה  אחת  פעם  רבנן  "תנו 

ימים  היו  לא  אמרו  בתורה...  ישראל  יעסקו  שלא 

וחבשוהו  עקיבא  לרבי  שתפסוהו  עד  מועטים 

בבית האסורים... בשעה שהוציאו את רבי עקיבא 

את  סורקים  והיו  היה,  שמע  קריאת  זמן  להריגה 

עול  עליו  מקבל  והיה  ברזל  של  במסרקות  בשרו 

מלכות שמים.

אמרו לו תלמידיו רבינו עד כאן, אמר להם כל 

בכל  ו-ה(  )דברים  זה  פסוק  על  מצטער  הייתי  ימי 

נפשך, אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי מתי יבוא 

אקיימנו.  לא  לידי  שבא  ועכשיו  ואקיימנו,  לידי 

באחד,  נשמתו  שיצתה  עד  באחד  מאריך  היה 

יצתה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא שיצאה 

נשמתך באחד".

השתוקק  עקיבא  שרבי  הטעם  לבאר  ונראה 

כל ימיו למסור נפשו על קדושת השם, על פי מה 

היה  עקיבא  רבי  כי  האריז"ל  רבינו  בשם  שהבאנו 

הניצוץ של יעקב אבינו, ונרמז בפסוק אבי"ר יעק"ב 

הוא אותיות רב"י עקיב"א. הנה כי כן מאחר שיעקב 

שצריך  שמע,  קריאת  מצות  לישראל  תיקן  אבינו 

ה', לכן השתוקק  יחוד  נפשו על  לכוון בה למסור 

רבי עקיבא הניצוץ של יעקב כל ימיו למסור נפשו 

בפועל, ולסלול בכך את הדרך בכל הגלויות שיוכלו 

ישראל להתחזק באמונתם בה' במסירות נפש.

מה  ורחימו  בדחילו  לבאר  נראה  האמור  פי  על 

שסרקו הרשעים את בשרו של רבי עקיבא במסרקות 

ת',  בגימטריא  מסר"ק  כי  בזה  הכוונה  ברזל,  של 

שנתקבצו להם ת' כוחות הטומאה של עשו, להפיל 

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

את רבי עקיבא בהסתר הפנים הגדול ביותר של ת' 

סורקים  בבחינת  היתה  זו  רוחנית  ומלחמה  ת'מות, 

את בשרו במסרקות של ברזל.

של  בשרו  את  שסרקו  שעה  באותה  ובאמת 

רבי עקיבא היה הסתר פנים איום ונורא, כמבואר 

רבי  של  נשמתו  כשיצאה  כי  סא:(  )ברכות  בגמרא 

עקיבא: "אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, זו תורה 

וזו שכרה". ובגמרא )מנחות כט:( מבואר כי כשהראה 

עקיבא,  רבי  של  מיתתו  את  רבינו  למשה  הקב"ה 

וזו שכרה", והשיב לו  "זו תורה  שאל את הקב"ה: 

הקב"ה: "שתוק כך עלה במחשבה לפני".

שעה  באותה  כי  מעידים  ז"ל  חכמינו  אולם 

בבחינת  ברזל  של  במסרקות  בשרו  את  שסרקו 

עד  באחד  מאריך  "היה  ת'מות:  של  ת'  האות 

עלה  קדושתו  בגודל  כי  באחד",  נשמתו  שיצתה 

ונתעלה מן האות ת' עד לאות א' של "אחד", ועל 

שיצאה  עקיבא  רבי  "אשריך  קול:  בת  יצאה  כך 

נשמתך באחד". ויש לומר כי זהו שהשיב הקב"ה 

"שתוק כך עלה במחשבה לפני", פירוש,  למשה: 

פנים  ההסתר  מן  במחשבה  עקיבא  רבי  עלה  כך 

אות  הקב"ה  לפני  עד  "לפני",  עד  ת'  האות  של 

אל"ף אלופו של עולם.

"חתם  בשו"ת  שכתב  מה  בזה  להבין  נפלא 

נקרא שמו  כי מתחילה  כה(,  )אה"ע ח"ב סימן  סופר" 

תמיד  שנקרא  כמו  ה'  באות  "עקיבה"  רבי  של 

על  נפשו  שמסר  אחרי  אבל  ירושלמי,  בתלמוד 

החליפו  "באחד",  נשמתו  ויצאה  השם  קדושת 

א'. ומצינו מקור לכך ב"מגלה  ה' באות  את האות 

שרבי  סוד  "וזה  עג(:  )אופן  ואתחנן  על  עמוקות" 

בה"ה,  ופעמים  באל"ף  מסיים  פעמים  עקיבא 

כשיצאה נשמתו באחד זכה לאות א'".

נקרא  זה  מטעם  כי  לומר  יש  האמור  לפי 

יעק"ב א', שזכה להשלים  שהוא אותיות  עקיב"א 

אבינו,  יעקב  של  עבודתו  השלימות  בתכלית 

ת',  האות  של  ביותר  הגדול  מההסתר  לעלות 

שעולה  ברזל  של  מסר"ק  עם  בשרו  את  כשסרקו 

אל"ף  ת', עד שיצאה נשמתו באחד שהוא האות 

אלופו של עולם. 

 ועקב אבוני היא כנגד האית ת' 
של רתמושר שעלה עד לאית א'

דברי  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

רבי יהודה החסיד, כי האות ת' של "תמים תהיה" 

"איש  יעקב אבינו  כנגד  היא  שהיא האות הכ"ב, 

תם" שהיה הדור הכ"ב מאדם הראשון, כי זה היה 

כשהיה  שאפילו  אבינו,  יעקב  של  הנפלא  כוחו 

האחרונה  האות  בבחינת  פנים  הסתר  של  במצב 

מאות  וארבע  לקראתו  הרשע  עשו  כשבא  ת', 

היאוש,  ברשת  נפל  לא  זאת  כל  עם  עמו,  איש 

לאות  עד  ת'  האות  מן  האלקי  בסולם  עלה  אלא 

להאמין  א',  לאות  עד  לאות  מאות  עלה  וכך  ש', 

בכל  נמצא  עולם  של  שאלופו  שלימה  באמונה 

המצבים ולהתפלל אליו. 

"בעל  דברי  בזה  להבין  נפלא  כן  כי  הנה 

לכתוב:  במסורה  שנמסר  מה  שמבאר  הטורים", 

כאילו  בתמימות,  תלך  שאם  גדולה,  תי"ו  "תמים 

קיימת מאל"ף ועד תי"ו". לפי האמור הביאור בזה, 

גדול  מאד  פנים  הסתר  כשיש  שאפילו  מאחר  כי 

בבחינת האות ת', הרי הוא מאמין באמונה שלימה 

הפירוש:  שזהו  שם,  מסתתר  עולם  של  שאלופו 

של  בזמן  שאפילו  אלקיך",  ה'  עם  תהיה  "תמים 

מדת הדין תהיה תמים באמונת ה'.

הרי  זו,  מצוה  מקיים  שהוא  ידי  על  כי  נמצא 

דרך כל כ"ב האותיות של  ת'  הוא עולה מן האות 

האל"ף בי"ת ממטה למעלה, עד שהוא מגיע לאות 

אלופו  שהקב"ה  שלימה  באמונה  להאמין  אל"ף 

של עולם נמצא בכל ההסתרות, לכן הרי זה נחשב 

באמונתו  כי  תי"ו,  ועד  מאל"ף  הכל  קיים  כאילו 

השלימה זכה לקשר את כל כ"ב האותיות. 

ע"ם  תהי"ה  "תמי"ם  נאה:  רמז  להוסיף  ויש 

לג- )תהלים  הפסוק  כמו  בגימטריא  אלהי"ך"  הוי"ה 

מלא"ה  הוי"ה  חס"ד  ומשפ"ט  צדק"ה  "אה"ב  ה(: 

האר"ץ". לרמז שבזכות תמימות האמונה בה', הן 

כשההנהגה  והן  הרחמים  במדת  היא  כשההנהגה 

למדת  הדין  מדת  להפוך  זוכים  הדין,  במדת  היא 

החסד, לכן תראה כי ח'סד י'י מ'לאה ה'ארץ ראשי 

החימה  את  מהפכת  התמימות  כי  חימ"ה,  תיבות 

לחסד ה' הממלא את כל הארץ.
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דברי  לבאר  נראה  מאריה  קמיה  כעבדא 

ה"מגלה עמוקות" בענין ת' כוחות הטומאה, על פי 

הקדמה יקרה שהביא ב"תולדות יעקב יוסף" )פרשת 

הקדוש  טוב  שם  הבעל  ורבו  מורו  בשם  בראשית( 

בהזדמנות  בה  להשתעשע  הרחבנו  שכבר  זי"ע, 

שונות, אולם תמיד כדאי לחזור ולשנות הדברים 

שכלל  אלו  בימים  בפרט  והמחזקים,  המאירים 

ישראל בכל קצווי תבל צריכים חיזוק לרגל המצב 

השורר בעולם.

 הגוליו של האית אלרף 
לעימת ההסת" של האית ת'

בכלל  א-א(  )ב"ר  במדרש  שמבואר  מה  ידוע 

בתורה  הסתכל  שהקב"ה  בפרט,  יצירה  ובספר 

הכלולות  התורה  אותיות  בכ"ב  העולם  את  וברא 

כולה  הבריאה  שכל  באופן  מאמרות,  בעשרה 

המאמרות  מעשרת  אותיות  צירופי  אלא  איננה 

שבהם נברא העולם, אלא שנתלבשו בכל הענינים 

הגשמיים והחומריים שיש בעולם הזה.

אל"ף שהיא הראשונה מכל כ"ב  והנה האות 

שיש  ביותר  הגדול  הגילוי  על  רומזת  האותיות, 

בבריאה, שכן אל"ף היא רמז על הקב"ה "אלופו" 

ב'  אות  אבל  בעולם,  מתגלה  כשהוא  עולם  של 

רומזת כי אלופו של עולם מסתתר בב' לבושים, 

וככל  לבושים,  בג'  מסתתרת  כשהיא  ג'  ואות 

שהאותיות מתרחקות מן האות אל"ף כך מתגבר 

האחרונה  האות  עד  ויותר,  יותר  פנים  ההסתר 

אל"ף,  האות  מן  ביותר  הרחוקה  שהיא  ת' 

שיש ביותר  הגדולה  ההסתרה  על  רמז   שהיא 

בכל הבריאה.

תכלית  כי  הקדוש,  הבעש"ט  מגלה  זה  לפי 

של  ביותר  הגדול  בהסתר  שאפילו  היא  העבודה 

 - אל"ף  ת', גם שם יאמין באמונה שלימה כי  האות 

אלופו של עולם מסתתר ונמצא שם, שהרי האות ב' 

היא ב' אלפין, האות ג' - ג' אלפין, וכן הלאה עד האות 

ת' שהיא ארבע מאות אלפין, אולם גם בהסתר היותר 

אלא  עולם,  של  אלופו  מסתתר  ת'  האות  של  גדול 

שהוא מלובש בד' מאות לבושים כמספר ת'.

זו  באמונה  לעלות  מתחיל  האדם  וכאשר 

ממדרגה למדרגה, הרי הוא צריך לעלות מהאות 

ר'  מהאות  ר',  לאות  ש'  ומהאות  ש',  לאות  ת' 

לאות ק', וכך יעלה מאות לאות עד שיגיע לגילוי 

היותר גדול שיש בכל הבריאה, שהוא הגילוי של 

הקב"ה באות אל"ף שהיא רמז לאלופו של עולם 

שנמצא בכל מצב.

ויש להוסיף על פי מה שמבואר בתיקוני זוהר 

הוי"ה  השם  על  רמז  היא  א'  אות  כי  ז.(  )הקדמה 

י' למעלה מצד  יו"י,  בהיותה מורכבת מג' אותיות 

בצד  למטה  י'  באלכסון,  האמצעי  בקו  ו'  ימין, 

כאשר  כן  כי  הנה  הוי"ה.  בגימטריא  יו"י  שמאל, 

של  הגדול  פנים  ההסתר  מן  באמונתו  עולה  אדם 

באלופו  להתדבק  א'  לאות  למעלה  עד  ת'  האות 

של עולם, הרי הוא ממתיק את הדין על ידי מדת 

הרחמים של השם הוי"ה הרמוז באות א'.

 רי'ו"א ו'עקב צ'י"ת א'לף
אפולי בהסת" של האית ת'

מעתה יאירו עינינו להבין הרמז הנפלא בפסוק: 

ו'ירא  נוטריקון  ויצ"א   - שבע"  מבאר  יעקב  "ויצא 

שבע  מבאר  יעקב  כשברח  כי  א'לף,  צ'ורת  י'עקב 

באהלה  אמו  ורבקה  אביו  יצחק  אצל  שם  שישב 

של תורה, וילך חרנה מקום של רשעים לבן הארמי 

וחברת מרעיו, שמפאת גודל רשעותם וטומאתם 

ליפול  שלא  כדי  לכן  מאד,  גדול  הסתר  שם  היה 

אל"ף,  צורת  את  במחשבתו  יעקב  צייר  ברשתם 

כדי שיזכור תמיד כי אלופו של עולם נמצא בתוך 

ההסתר היותר גדול, וממילא לא ימשך אחרי לבן 

הרשע ובני חבורתו כי יזכור תמיד את ה', בבחינת 

)תהלים טז-ח(: "שויתי ה' לנגדי תמיד".

לכן זכה שנתגלה אליו הקב"ה בחלום )בראשית 

וראשו  ארצה  מוצב  סולם  והנה  "ויחלום  כח-יב(: 

הראה  בכך  עליו".  נצב  ה'  והנה  השמימה...  מגיע 

לו הקב"ה שכל העולם הוא בבחינת סולם, שמצד 

שהיא  ת'  בבחינת האות  "מוצב ארצה"  אחד הוא 

"וראשו  שני  ומצד  ביותר,  הגדול  הפנים  הסתר 

של  אלופו  אל"ף  האות  בבחינת  השמימה",  מגיע 

"והנה ה' נצב עליו",  עולם העומד בראש הסולם, 

יו"י  צורתה  א'  האות  כי  "לשמרו",  רש"י:  ופירש 

האדם  על  ששומר  הוי"ה  השם  כמספר  שעולה 

אפילו בתוך ההסתר הגדול ביותר.

רבי  שדרש  מה  בזה  לבאר  דרכי  חשבתי 

התורה  בכל  לרבות"  "את  כב:(:  )פסחים  עקיבא 

כולה. כי מילת א"ת רומזת על היחוד הנפלא של 

הגדול  בהסתר  שאפילו  ת',  האות  עם  א'  האות 

א' שהוא אלופו  יאמין שגם שם מסתתר  ת'  של 

של עולם, ועל ידי זה א"ת לרבות שמרבה את אור 

וזהו שאמר רבי עקיבא  ה' אפילו בתוך ההסתר. 

גם כן )ברכות ס:(: "לעולם יהא אדם רגיל לומר כל 

דעביד רחמנא לטב עביד", דהיינו על ידי שיאמין 

של  ההסתר  בתוך  גם  נמצא  עולם  של  אלופו  כי 

האות ת' בבחינת א"ת לרבות.

ב"לקוטי  המבואר  פי  על  תבלין  להוסיף  ויש 

תורה" לרבינו האריז"ל )פרשת ויחי ד"ה ויפוזו זרועי ידיו( 

כי רבי עקיבא היה הניצוץ של יעקב אבינו, ונרמז 

בפסוק )בראשית מט-כד(: "מידי אביר יעקב" - אבי"ר 

יעק"ב הוא אותיות רב"י עקיב"א. לכן היות שיעקב 

על  עשו  של  הטומאה  כוחות  ת'  עם  נלחם  אבינו 

ידי שעלה מן האות ת' עד לאות א', בא רבי עקיבא 

ניצוצו של יעקב אבינו ודרש "את לרבות". 

)פרשת  עינים"  ב"מאור  מבואר  זה  נשגב  רעיון 

לבאר  נפלאה,  הוספה  עם  זקן(  ואברהם  ד"ה  שרה  חיי 

הדין  בשעת  כי  נה.(  )שבת  בגמרא  ששנינו  מה  בזה 

על  ורשום  "לך  גבריאל:  למלאך  הקב"ה  אומר 

מצחן של צדיקים תי"ו של דיו, שלא ישלטו בהם 

מלאכי חבלה, ועל מצחם של רשעים תי"ו של דם, 

בגמרא  ומפרש  חבלה".  מלאכי  בהן  שישלטו  כדי 

כי אצל צדיקים האות ת' פירושה ת' ת'חיה ואילו 

אצל הרשעים פירושה ת' ת'מות.

לפי האמור מבאר ה"מאור עינים" הכוונה בזה, 

בבחינת  בעולם  גדול  פנים  והסתר  דין  כשיש  כי 

אם  בחירה  לאדם  יש  שם  ת',  האחרונה  האות 

להתנתק  פנים  ההסתר  של  היאוש  ברשת  ליפול 

ת'  אות  מצחו  על  רושמים  שאז  מהקב"ה,  ח"ו 

שגם  שלימה  באמונה  להאמין  או  ת'מות,  שהיא 

ת',  האות  של  ביותר  הגדול  פנים  ההסתר  בתוך 

של  אלופו   - אל"ף  אות  בבחינת  הקב"ה  מסתתר 

של  פנים  ההסתר  מן  עולה  שהוא  ידי  ועל  עולם, 

 ת' כיחית הפימאה של עשי מפולוש את האדש
בהסת" הפנוש של האית ת' שגש בה מסתת" אליפי של עילש

 מאי" עונוש: בהסת" פנוש של האית ת' היא המקיש
של בחו"ה בבחונת ת' ת'מית אי בבחונת ת' ת'חוה

 "בו עקובא שס"קי את בש"י במס"קית של ב"זל
מס"רק בגומפ"וא ת' כיחית הפימאה שנלחמי כנגדי

 "בו עקובא הוה מא"וך באחד להעלית הסת" הפנוש
של האית ת' ת'מית עד לאית אלרף רה' אחדר
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"שהוא רמז על מצות הנשתווה, והוא שיהא שוה 

שהוא  הדין,  במדת  בין  הרחמים  במדת  בין  בעיניו 

לשון אלקיך".

מתאים  זה  שענין  נראה  נתבונן  כאשר 

כי  ב-לה(  )דב"ר  במדרש  שמבואר  למה  להפליא, 

יעקב אבינו תיקן לפני פטירתו לכל ישראל לקרוא 

)דברים ו-ד(: "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד". על 

ואתחנן  פרשת  הקדוש  האלשיך  שפירש  מה  פי 

פסוק זה:

"שמע בלב אחד, וקבל ישראל, בין יתנהג עמך 

בשם ה' שהוא רחמים, בין בשם אלקינו שהוא דין, 

נכלל בה', כי הלא שתי הבחינות הם רחמים. וזהו ה' 

אלקינו ה', כי הם ייסורין לטובה ולא להינקם, ואל 

תתמה, כי הלא שתי הבחינות אחד הם בעצם, וזה 

אומרו אחד".

שהוא  רק  לא  אבינו,  יעקב  כי  זה  לפי  נמצא 

עצמו היה "איש תם", אלא זאת ועוד שהנחיל את 

מורשתו לכל ישראל עד סוף כל הדורות, שיקיימו 

להתנהג  אלקיך",  ה'  עם  תהיה  "תמים  מצות: 

במדת  עמם  מתנהג  כשהקב"ה  בין  בתמימות 

ידי  ובין כשהוא מתנהג במדת הדין, על  הרחמים 

שיקראו ערבית ושחרית: "שמע ישראל ה' אלקינו 

ה' אחד".

כבר  זו  שמצוה  מאחר  השואל  ישאל  ואם 

מה  לשם  כן  אם  ישראל",  "שמע  בקריאת  כלולה 

ה'  עם  תהיה  "תמים  אותנו:  לצוות  הכתוב  חזר 

כן  אמנם  כי  ברורה,  כך  על  התשובה  אלקיך". 

לקבל  המצוה  למדנו  כבר  ישראל"  "שמע  בפסוק 

בשם  עמנו  מתנהג  כשהוא  בין  הקב"ה,  הנהגת 

בשם  כשמתנהג  ובין  רחמים  מדת  שהוא  הוי"ה 

במצות  כאן  אולם  הדין,  מדת  שהוא  אלקי"ם 

שמפרש  כפי  נוספת,  נקודה  יש  תהיה"  "תמים 

רש"י שלא תחקור אחר העתידות, לחשוב כל מיני 

יגמר לטובה, אלא תבטח בה'  חישובים איך הכל 

שיוליך אותך בדרך הטובה. 

ישראל תורה לכסות  בזה מנהג  יומתק להבין 

הדבר  ומקור  שמע,  קריאת  בשעת  העינים  את 

ליתן  "נוהגין  ה(:  סעיף  סא  סימן  )או"ח  ערוך  בשולחן 

ידיהם על פניהם בקריאת פסוק ראשון, כדי שלא 

יסתכל בדבר אחר שמונעו מלכוין". וכתב ב"שערי 

על  ערוך  בשולחן  שכתוב  "ומה  ג(:  )ס"ק  תשובה" 

פניהם, רצונו לומר העינים, וכן כתב בפרי עץ חיים 

יסגור עיניו בידו הימנית".

מאחר  כי  בזה,  הענין  לבאר  יש  האמור  לפי 

עלינו  מקבלים  אנו  ישראל"  "שמע  שבפסוק 

נמצינו למדים מכל האמור על הקשר הנפלא בין 

"איש תם", שנצטווינו ללכת בדרכיו לקיים:  יעקב 

ה' אלקיך", ללכת בתמימות עם  "תמים תהיה עם 

ומדת  הרחמים  מדת  של  ההנהגות  בכל  הקב"ה 

"שמע  לקרוא:  אבינו  יעקב  שתיקן  מה  ובין  הדין, 

אנו  זה  בפסוק  שגם  אחד",  ה'  אלקינו  ה'  ישראל 

במדת  הקב"ה  של  ההנהגות  כל  את  מקבלים 

להפליא  מתקשר  זה  שכל  הדין,  ובמדת  הרחמים 

של  ראשונה  בפרשת  ממשיכים  שאנו  מה  עם 

לבבך",  בכל  אלקיך  ה'  את  "ואהבת  שמע:  קריאת 

שכל הפסוקים עולים בקנה אחד כפתור ופרח.

 תמוש תהוהר אפולי
 בהסת" הגדיל של האית ת'

החוט  את  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

ובין  תם"  "איש  יעקב  בין  הקשר  א.  המשולש: 

בין  הקשר  ב.  אלקיך".  ה'  עם  תהיה  "תמים  מצות 

האות  שהיא  תהיה"  "תמים  של  רבתי  ת'  האות 

מאדם  הכ"ב  הדור  שהיה  אבינו  ליעקב  הכ"ב, 

הראשון. ג. דברי "בעל הטורים" כי האות ת' רבתי 

באה לרמז, שהמקיים "תמים תהיה" הרי זה כאילו 

קיים כל התורה מאות אל"ף עד אות תי"ו.

כשברח  ויצא  בפרשת  שכתוב  מה  נקדים 

יעקב אבינו מעשו הרשע שביקש להורגו )בראשית 

"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה". וכתב  כח-י(: 

ב"אמרי נועם" )אות יג( בשם ה"מגלה עמוקות" כי 

וצריך  א'לף.  צ'ורת  י'עקב  ו'ירא  נוטריקון  ויצ"א 

יעקב כשהלך  אל"ף שראה  להבין מה ענין צורת 

מבאר שבע לחרן.

שכתוב  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

עשו  עם  להתפייס  יעקב  כשהלך  וישלח  בפרשת 

)שם לב-ז(: "וישובו המלאכים אל יעקב לאמר באנו 

אל אחיך אל עשו וגם הולך לקראתך וארבע מאות 

שמות  )פרשת  עמוקות"  ה"מגלה  וביאר  עמו".  איש 

הרשע  עשו  של  איש  מאות  ארבע  כי  רשע(  ד"ה 

עשו  עמו  שלקח  הטומאה  כוחות  ת'  על  רמז  הם 

להילחם כנגד יעקב.

 "שרו: רתמוש תהוה עש ה' אלקוך, התהלך עמי בתמומית
יתצפה לי, ילא תחקי" אח" העתודיתר

 בעל הפי"וש: בואי" המסי"ה לכתיב רתמושר עש ת' גדילה:
ראש תלך בתמומית כאולי קוומת מאלרף יעד תוריר

 בעל שש פיב: האית אלרף הוא "מז על הקברה
ראליפי של עילשר שמסתת" ימתלבש בכל שא" האיתוית

 אפולי בהסת" הגדיל של האית ת' צ"וך לעלית עד לאית א'
להאמון כו הקברה אליפי של עילש מסתת" בכל ההסת"ית

במדת  היא  כשההנהגה  בין  שמים,  מלכות  עול 

לכן  הדין,  במדת  היא  כשההנהגה  ובין  הרחמים 

אנו מכסים את העינים בשעת קריאת פסוק זה, 

כדי לקיים בכך: "תמים תהיה עם ה' אלקיך", שגם 

שם הכוונה היא כן, אלא ששם יש התוספת שלא 

במה  מתבטא  זה  והרי  העתידות,  אחר  לחקור 

שאנו מכסים את העינים שלא לחקור ולהסתכל 

כצאן  אחריו  ונלך  בה'  נבטח  אלא  העתידות,  על 

אחר הרועה בעינים עצומות.

ריאהבת את ה' אלקוך בכל לבבךר

עול  קבלת  כי  נראה  עוד  נתבונן  כאשר  והנה 

מלכות שמים בפסוק: "שמע ישראל ה' אלקינו ה' 

הנהגת  עלינו  לקבל  בזה  הכוונה  שכאמור  אחד", 

הדין,  במדת  והן  הרחמים  במדת  הן  הקב"ה 

מתקשרת להפליא עם המשך הפרשה הראשונה 

של קריאת שמע )דברים ו-ה(: "ואהבת את ה' אלקיך 

בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך".

שנינו הפירוש על כך במשנה )ברכות נד.(: "חייב 

הטובה,  על  שמברך  כשם  הרעה  על  לברך  אדם 

וגו', בכל  ה' אלקיך בכל לבבך  ואהבת את  שנאמר 

ובכל  הרע,  וביצר  טוב  ביצר  יצריך  בשני  לבבך, 

נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך, ובכל מאדך, בכל 

ממונך". ומפרש בגמרא הכוונה בזה )שם ס:(: "אמר 

ופירש  בשמחה".  לקבולינהו  אלא  נצרכה  לא  רבא 

רש"י: "לברך על מדת פורענות בלבב שלם".

את  "ואהבת  שכתוב:  ממה  כן  שלמד  ונראה 

עמך  מתנהג  כשהקב"ה  הן  לבבך",  בכל  אלקיך  ה' 

במדת הרחמים מהשם הוי"ה, והן כשהוא מתנהג 

זה עולה בקנה  והרי  אלקי"ם,  במדת הדין מהשם 

"שמע  עול מלכות שמים:  אחד עם מה שקיבלנו 

ישראל ה' אלקינו ה' אחד", בין כשהקב"ה מתנהג 

עמנו  מתנהג  כשהוא  ובין  הרחמים  במדת  עמנו 

לקבל  רק  לא  נצטווינו  שכאן  אלא  הדין,  במדת 

אלקיך",  ה'  את  "ואהבת  ה':  את  לאהוב  גם  אלא 

את  כמו  הדין  במדת  ההנהגה  את  בשמחה  לקבל 

ההנהגה של מדת הרחמים.
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת שופטים תש"פ

רתמוש תהוה עש ה' אלקוךר

 הקש" בון ועקב ראוש תשר די" כרב מאדש ה"אשין
לאית ת' "בתו של רתמוש תהוהר שהוא האית הכרב

לטובה,  עלינו  הבאה  קודש  שבת  לקראת 

מה  בעתו  דבר  אלול,  בחודש  הראשונה  השבת 

עם  שופטים  פרשת  השבוע  פרשת  לקשר  טוב 

שמובא  מה  פי  על  התשובה,  חודש  אלול  חודש 

זושא  ר'  הרבי  הרה"ק  בשם  הקדושים  בספרים 

המשמעות  קדשו  בדברי  שביאר  זי"ע,  מאניפולי 

של תשובה, שהיא נוטריקון ה' מצוות, שכל אחד 

מישראל צריך לקיים כדי שיזכה לתקן את כל מה 

שפגם בתשובה שלימה, והנה הן:

ת' )דברים יח-יג(: "ת'מים תהיה עם ה' אלקיך".

ש' )תהלים טז-ח(: "ש'ויתי ה' לנגדי תמיד".

ו' )ויקרא יט-יח(: "ו'אהבת לרעך כמוך". 

ב' )משלי ג-ו( "ב'כל דרכיך דעהו".

ה' )מיכה ו-ח(: "ה'צנע לכת עם אלקיך".

הכל  "כי  פ"ד(:  ד  שער  )ע"ח  הוא  גדול  כלל  והנה 

ת'  האות  כי  זה  לפי  נמצא  ההתחלה".  אחר  הולך 

"תמים  על  רמז  שהיא  תשוב"ה,  של  הראשונה 

מצות  של  השורש  היא  אלקיך",  ה'  עם  תהיה 

תשובה. הנה כי כן הבה נתבונן במצוה זו המפורשת 

ה'  עם  תהיה  "תמים  שופטים:  פרשת  בפרשתנו 

אלקיך". ופירש רש"י: "תמים תהיה עם ה' אלקיך, 

התהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר 

העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות, 

ואז תהיה עמו ולחלקו".

 רתמוש תהוהר ת' "בתו, 
כאולי קווש מאלרף יעד תורי

מדברי "בעל הטורים" אנו למדים כמה חשובה 

במסורה  שנמסר  מה  שמביא  מה  פי  על  זו,  מצוה 

רבתי,  ת'  "תמים" באות  לכתוב בספר תורה תיבת 

כלומר ת' גדולה, ומבאר הענין בלשון קדשו: "תמים 

קיימת  כאילו  בתמימות,  תלך  שאם  גדולה,  תי"ו 

וצריך ביאור להבין הענין מדוע  ועד תי"ו".  מאל"ף 

באמת חשובה מצוה זו כל כך, עד שהמקיים אותה 

נחשב כאילו קיים כל התורה מאל"ף ועד תי"ו.

פי  על  בזה,  הענין  פעם  לבאר  הרחבנו  כבר 

לעג  אחד  מין  כי  פח.(  )שבת  בגמרא  שמצינו  מה 

עם  "עמא דפזיזא"  לפני רבא, לכנות את ישראל 

לנשמע  נעשה  הקדימו  כי  במעשיו,  פזיז  שהוא 

וקיבלו את התורה לקיימה, עוד לפני ששמעו אם 

דסגינן  "אנן  רבא:  לו  השיב  לקיימה.  יכולים  הם 

לב  בתום  עמו  "התהלכנו  ]רש"י:  בשלימותא 

כדרך העושים מאהבה, וסמכנו עליו שלא יטעננו 

בדבר שלא נוכל לעמוד בו"[, כתיב בן )משלי יא-ג( 

תומת ישרים תנחם".

לכן מצינו בפרקי דרבי אליעזר )פרק מא( שחזר 

ואומה שיקבלו את התורה,  הקב"ה על כל אומה 

דבר  וכששמעו  בה,  כתוב  מה  שאלו  הגויים  וכל 

ואילו  לקבלה,  סירבו  בעיניהם  חן  מצא  שלא 

לשאול  בלי  בתמימות  התורה  את  קיבלו  ישראל 

מה כתוב בה בבחינת "תומת ישרים תנחם". נמצא 

"תמים תהיה  לפי זה כי שורש התורה כולה הוא: 

שלא  התמימות  מדת  בזכות  כי  אלקיך",  ה'  עם 

חקרו אם יוכלו לקיים את התורה זכו לקבלה.

"בעל  דברי  להבין  עינינו  יאירו  כן  כי  הנה 

הטורים": "תמים תי"ו גדולה, שאם תלך בתמימות, 

כאילו קיימת מאל"ף ועד תי"ו", שהרי כל התורה 

ללכת  זו  מצוה  ישראל  שקיימו  בזכות  רק  ניתנה 

העתידות  אחר  חקרו  ולא  הקב"ה,  עם  בתמימות 

כמו שחקרו הגוים אם יוכלו לקיים את התורה.

 רתמוש תהוהר בזכית
ועקב ראוש תשר

פנים,  בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה 

רחש לבי דבר טוב לבאר את דברי "בעל הטורים" 

הקדוש  בזוהר  שמצינו  מה  פי  על  עבודה,  בדרך 

ה'  עם  תהיה  "תמים  מצות  כי  קסג.(  שלח  )פרשת 

אצלו  שנאמר  אבינו  יעקב  כנגד  היא  אלקיך", 

אהלים".  יושב  תם  איש  "ויעקב  כה-כו(:  )בראשית 

והנה דברי הזוהר הקדוש:

ה'  עם  תהיה  תמים  ואמר  אילאי  רבי  "פתח   

אלקיך, מה בין תם לתמים, באברהם כתיב )בראשית 

דאשתלים  יעקב  תמים,  והיה  לפני  התהלך  יז-א( 

תם,  איש  ויעקב  ביה  כתיב  יותר[  ]שנשלם  יתיר 

יותר  תם  איש  נקרא  ]למה  תם  איש  אקרי  אמאי 

כלל  פסולת  ביה  אשתאר  דלא  בגין  מאברהם[, 

דהא  פסולת[,  שום  אצלו  נשארה  שלא  ]משום 

פריעה[,  מצות  גם  קיים  ]שהרי  ביה  הוה  פריעה 

פריעה  ואתדכי מההוא פסולת". שקיים  דאתפרע 

וניקה עצמו מכל הפסולת.

תהיה  "תמים  מצות  כי  מזה  למדים  נמצינו 

עם ה' אלקיך", היא שנלך בדרכו של יעקב אבינו 

שהכתוב מעיד עליו "ויעקב איש תם". וכן מבואר 

ב"ספר הגימטריא" מרבי יהודה החסיד )כרך ראשון 

תם"  "איש  אבינו  יעקב  כי  קנב(,  אות  שונים  ענינים 

שזכה  אלקיך",  ה'  עם  תהיה  "תמים  בו  נתקיים 

להיות עם ה' אלקיו, כמבואר בגמרא )חולין צא:( כי 

דמותו של יעקב חקוקה בכסא הכבוד.

במסורה  שנמסר  מה  בזה  לבאר  והוסיף 

כי האות  רבתי,  "תמים"  של  ת'  לכתוב את האות 

וכן  בי"ת,  האל"ף  מאותיות  הכ"ב  האות  היא  ת' 

יעקב אבינו הוא הדור הכ"ב מאדם הראשון, כמו 

דורות  "עשרה  מ"ב(:  פ"ה  )אבות  במשנה  ששנינו 

אברהם".  ועד  מנח  דורות  עשרה  נח...  ועד  מאדם 

נמצא כי אברהם הוא הדור העשרים, ויעקב הוא 

הדור הכ"ב כנגד האות ת' של "תמים תהיה" שהיא 

האות הכ"ב. וצריך לבאר הקשר הפנימי בין מצות 

יעקב  של  הקדושה  עבודתו  ובין  תהיה",  "תמים 

אבינו שהיה "איש תם". 

 רתמוש תהוה עש ה' אלקוךר
הן במדת ה"חמוש יהן במדת הדון

דברות  פי  על  זה  כל  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

זו:  מצוה  שמפרש  הקדוש  האלשיך  של  קדשו 

"תמים תהיה עם ה' אלקיך - תמים תהיה מתנהג 

בתמימות, בין בהיותו יתברך מתנהג עמך ברחמים 

בין בהתנהגו עמך בדין, שלא תהרהר אחר מדותיו 

יתברך חלילה, וזהו תמים תהיה עם ה' אלקיך שהם 

מדת רחמים ומדת הדין". וכן פירש ב"פנים יפות": 



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

והפוסקים  הרבנים  מגדולי  היה  זצוק"ל  הקדוש  האלשיך  רבינו 
החשובים בעיר הקודש צפת תובב"א בדור דעה שלפני יותר מארבע 
מאות, כשהיתה צפת עיר מלאה חכמים וסופרים קדושים וטהורים. 

מלבד היותו פוסק מפורסם היה האלשיך גם מגיד ובעל דרשן נפלא, 
עם  ברוב  משה  דרש  דרוש  בשבתו  שבת  מדי  מרגליות.  מפיק  פה 
)משלי  נכוחים'  דברים  משיב  ישק  ו'שפתיים  השבוע,  פרשת  בענייני 

כד, כו(.

]ראה בספר "טיב המעשיות" ח"א פרשת ויצא, מעשה נפלא בסמוכין שקיבל האלשיך ממרן האריז"ל 

לדרשתו בשבת פרשת ויצא, שכיוון בדקדוק אל האמת, עיין שם[.

באחת השבתות נשא האלשיך הקדוש את דרשתו ברמה בענין מידת 
הביטחון בתמימות, כד"א "תמים תהיה עם ה' אלקיך"!

בין דבריו בירר האלשיך את השאלה הנודעת, עד כמה מידת הביטחון 
סותרת את ההשתדלות שמצד האדם. שכן מצד אחד 'אין סומכין על 
הנס' )פסחים סד:( וצריך לעשות מעשה מצד האדם, כדכתיב )דברים יד, כט( 
"למען יברכך ה' אלקיך בכל מעשה ידך אשר תעשה", שצריך איזה 
עשייה לחלות הברכה. – ומצד שני ילפינן מיוסף הצדיק, שנחשב לו 
פגם בביטחון מה שביקש משר המשקים )בראשית מ, יד( "כי אם זכרתני 
והזכרתני וכו'", כמ"ש במדרש )ב"ר פט, ב( שעל כך ניתוסף לו שתי שנים.
באותה דרשה הסיק האלשיך הקדוש, שבמדרגה הגבוהה והנעלה של 
ותמימות  בה' בשלמות  בביטחונו  הבוטח שלם  לב  הביטחון, כאשר 
רק  שהיא!  כל  והשתדלות  פעולה  שום  לעשות  צריך  אין  הגמור, 
לשבת בתמימות בביתו ולבטוח באלקים, וכל צרכיו יגיעו מן השמים 
עד אליו ממש בלא שיתאמץ וישתדל בהם כלום. כי בתוקף אמונתו 
וביטחונו הטבע והנס שווים אצלו בתכלית, כענין שמצינו )תענית כה.(: 
"מאי איכפת לך, מי שאמר לשמן וידלוק, הוא יאמר לחומץ וידלוק!". 

]וכאשר האריך בזה בסה"ק "שומר אמונים" מאמר הבטחון והתחזקות )סוף פרק י"ז( עי"ש[.

אחד,  איכר  ישב  הנעימה,  לדרשה  בדריכות  שהאזין  הרב  הקהל  בין 
לקרוא  אהב  רק  כלום,  למד  לא  שמימיו  דרך  ישר  פשוט  יהודי 
בספר התהלים, יותר מזה לא שנה ולא גרס מעולם. פרנסתו היתה 
חמורו  גבי  על  בנייה  לצרכי  ומלט  חמר  מהובלת  ב"ה  בשפע  מצויה 
מן החפירות שבשדות אל העיר. – ויהי כאשר שמע את דרשתו של 
בדרגת  וניתן  השתדלות,  בשום  צורך  שאין  שבת  באותה  האלשיך 
בלא  אף  בתמימות  בהשם  ולבטוח  בבית  לשבת  השלמה  ביטחון 
עשייה של כלום! נתעורר ליבו בלהב אש קודש, הוא היה איש תמים 
לב  בכל  והאמין  הביטחון,  מידת  את  וחיבב  אהב  שתמיד  ופשוט, 

בדברי רבו, וקיבל בפשטות ובתמימות כל דברי קדשו.
לעבוד!  צורך  אין  שמעתה  לאשתו  והודיע  לביתו  האיש  אפוא  הלך 
בלי  הפרנסה  מביא  הקב"ה  מלא  ביטחון  שכשיש  אמר,  הרב  שכן 
שישתדל האדם ויתאמץ בכלום. – על כן מהיום ואילך אשב לי בבית 
הכנסת ואקרא בספר התהלים האהוב עלי, והשם יתברך ישלח לנו 

פרנסה ברווח! 
חמורו,  את  מכר  מלאכתו  את  עזב  האיש  למעשה,  וממחשבה 
וליבו שלם  והתיישב בשמחה בבית הכנסת לקרוא בספר התהלים, 

סמוך ובטוח בהשם. 
את  אשתו  כראות  וכלה,  הולך  שבביתם  והממון  ימים  כמה  חלפו 
המצב החלה להציק לו, שהנה הכסף תם והולך ומישיבת בתי כנסיות 
ואמירת תהלים לא תבוא שום פרנסה... – אבל הוא באחת, בטוחני בו 

יתברך שישלח לי פרנסתי משלם! 
לפורטה,  אחת  פרוטה  בבית  נשארה  עד שלא  ביותר  החמיר  המצב 
כנגדו  וטענה  עולליה,  לשלום  וחששה  גדול  ללחץ  אשתו  נכנסה 
שאסור כך להזניח את המשפחה, ושזהו זלזול נורא וכו'. – אבל הוא, 

את דבר רבו שמרה רוחו, ולא אבה לשמוע מכלום, ונשאר בבית 
הכנסת בלא שיזיז אצבע קטנה להביא טרף לביתו.

הגיעו הדברים לאוזני שכניו ידידיו ורעיו, והם לא האמינו למשמע 

אחריו  לרנן  והחלו  אוזנם, 
ליצלן,  רחמנא  שיצא מדעתו 
משפחתו...  את  כך  בהפקירו 
על  ובוכייה  הולכת  ואשתו 
בו  שנתפסה  התמים  בעלה 
אין  ריק  והבית  ביטחון'  'רוח 
לא  זאת  כל  אבל   – כלום.  בו 
הוא  מאומה,  לאיש  הפריע 
החזק  בביטחונו  איתן  נשאר 
בצור עולמים ברוך הוא. – עד 
בעיני  וקלס  ללעג  שנעשה 
עליו  שחקו  והכל  הבריות, 
ערב  עד  מבוקר  בטל  שיושב 
תהלים,  וקורא  הכנסת  בבית 
וחושב עצמו כאחד הגדולים 
הדבוקים  השם,  אנשי 
בתורתם ועבודתם כל היום...

החמור  התגלגל  בינתיים 
עד  קונה,  אל  מקונה  שנמכר 
ישמעאלי  של  לידיו  שהגיע 
מוביל  הוא  אף  שהיה  אחד 
בערי  ומוכרם  וטיט  מלט 
את  הגוי  לקח   – הסביבה. 
חמורו החדש עימו אל השדה 
והנה  ובחמר,  בעפר  לחפור 
שם  גילה  חפירתו  כדי  תוך 
רגבי  בעמקי  גדול  אוצר  הגוי 
על  מאד  שמח  הוא  האדמה, 
שהתגלגל  האדיר  העושר 
על  האוצר  את  העמיס  לידו, 
היטב  אותו  וכיסה  העגלה 
והתכונן  ובטיט  בתבן  בקש 
יצא  בטרם  מסעו.  להמשך 
בעומק  שוב  הביט  לדרכו 
החפירה לבדוק אם אכן פינה 
בשלמותו,  האוצר  כל  את 

והנה גילה שעדיין נשארו למטה בעמק כמה מטבעות זהב, ירד אפוא 
שוב אל הבור כדי להעלותם, אך לפתע בהתהלכו כך שפוף בתחתית 
מאחיזתה  מעט  שנעקרה  גדולה  אבן  פתאום  עליו  נפלה  הבור, 

בחפירתו, וקברה אותו תחתיה בו במקום!
החמור דנן עמד למעלה בשדה והמתין להמשך עבודתו... הוא חיכה 
כך זמן רב שיוביל אותו אדונו כהרגלו העירה, ולבסוף כשלא לקחוהו 
שנים  רגילות  רגליו  שהיו  לכיוון  ללכת  מעצמו  התחיל  מקום  לשום 
רבות... אל העיר צפת ואל הבית הישן המוכר לו מאז ומתמיד, הלא 

הוא ביתו של מיודענו בעל הביטחון!
כשהגיע החמור עם כל המשא הכבד שבעגלתו אל בית האיכר, נעמד 
בחצר הבית והחל גועה ונוער כדרכו בכל פעם שמסיים את עבודתו 
לדרוש את שכר מזונו... – כששמע האיש את קולו המוכר של חמורו 
גועה ובוכה בחוץ הבין שהוא רעב וצמא, ויצא חיש לקראתו האכילהו 
הוא  עגלתו.  בתוך  הנחבא  הגדול  האוצר  את  גם  מצא  וכך  והשקהו, 
ואת  חמורו  את  לקחת  הבעלים  שיבוא  והמתין  היטב,  עליו  שמר 

את  לברר  ניגש  מגיע  איש  שאין  בראותו  רב  זמן  כעבור  אך  אוצרו. 
גוי  שאותו  שנודע  עד  החמור,  את  להם  שמכר  הקונים  אצל  הענין 
ישמעאלי הוא בעל החמור והוא נמצא מת מושלך בשדות. – ונתעשר 

מאותו אוצר עושר רב!
תלמידי  ובאו  וגלילותיה,  צפת  בעיר  התפרסם  המעשה  זה  טיב 
האלשיך הקדוש לפני רבם בשאלה: כיצד יתכן שאנו שיושבים תמיד 
נענינו  לא  הביטחון,  במידת  מחזיקים  וגם  העבודה,  ועל  התורה  על 
מעולם בהתגלות שכזו! ואילו זה האיכר הפשוט שבקושי יודע לומר 

תהילים, זכה לתשלום שכר עצום על מידת ביטחונו הפשוטה? 
הסביר להם האלשיך הענין בטוב טעם, הנה יש לכל איש מישראל 
בסיני,  שקיבל  בתורה  חלקו  לפי  המכוונת  מיוחדת,  ומדרגה  מצוה 
האחד גדול בתורה, השני בתפילה וכיוצא. – וזה האיש מעודו מתחזק 
ועתה  במיוחד.  בה  מתעלה  חייו  ימי  וכל  הביטחון,  במידת  תמיד 
בעקבות אותה דרשה השליך בתמימות את כל ביטחונו בשלמות על 

ה', ולכן זכה שנענה בזה בישועה רבתי.
תמים תהיה עם ה' אלקיך!

]מתוך שיחה אודות מידת הביטחון, תמוז תשע"א[

על הברכה יעמדו
התורמים  להפצת  העלון
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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.

כיום פשתה רעה חולה בקרב העם, אנשים רבים חיים בפחדים וחרדות שונות  ורדף אותם קול עלה נדף  •  
ומשונות, עד שאינם מוצאים מנוח לנפשם, ולא פעם מתברר שכל הפחד נובע רק מחששא רחוקה ממקרה העלול 
לבא עליו, עד שבעקבות כך נכנס האדם לפחד איום ונורא, והרבה פעמים מדובר בדברים הרחוקים מן המציאות 
כרחוק מזרח ממערב, אך טבע האנשים לפחד ולחשוש עד כי אפילו לא תוכל להסביר לו כי מדובר בהבלי שוא 

ובדברים שאינם מתקבלים על הדעת.
אך הפלא ופלא, אותו אדם שלבו מלא דאגות וחששות מכל מיני עניינים, הרי שעם הגיע ראש השנה וימי הדין 
הריהו מסתובב שאנן ולבו בטוח עליו, איננו חושש כלל מיום הדין הקרב ובא על העולם, כאילו ואין הדבר נוגע אליו 

כלל ועיקר, ואין לבו נוקפו לדאוג ולשוב בתשובה על מעשיו הרעים בכדי שייצא משפטו לזכות.
הסתירה זועקת עד לב השמים, מצד אחד חושש הוא מכל דמיון ומכל עלה נידף, אפילו כאשר בסתר לבו יודע 
שמדובר בעניין של שווא, אבל כשמגיע יום הדין, שזהו גלוי וידוע לכל באי העולם כי הוא נורא ואיום עד שאפילו 
המלאכים יחפזו בו, שהלא הקב"ה בכבודו ובעצמו יושב ביום זה על כסא משפט וספרי חיים וספרי מתים פתוחים 
לפניו, והנה אותו אדם המפחד תמיד לא זו בלבד שאינו מפחד שבעתיים יותר ממה שרגיל לפחד, אלא כמעט ואינו 

חושש מיום הדין, עד שקשה לומר שמדובר באותו אדם שדרכו לפחד תמיד.
סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי  •  ואומרים משמו של ה'אלטער מקעלם' )או בשם רבי ישראל סלנטער זצ"ל(, 
שהסיבה לכך הוא מחמת שהקב"ה ברא את עולמו באופן שתהיה לאדם הכח לבחור בין טוב לרע, ועבודת האדם 
כל ימי חייו הוא לברור את החלק הטוב ולסגל לעצמו דרכים טובות וישרות, וכדכתיב )דברים ל, יט( "החיים והמות נתתי 

לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך".
הסיבה לכך הוא היות שתכלית ביאת האדם לעולם הוא בכדי שיתקן את עצמו ויתעלה לתכלית השלמות, ובשביל 
זה חייב האדם שיהיה לו את כח הבחירה, כי אם לא יהיה לו שום צד של בחירה, אזי אפילו אם היה מתנהג כל ימיו 
בטוב לא היה זוכה לתקן ולהשלים את מה שמוטל עליו לתקן, שהרי לא מעבודתו ויגיעתו בא זה אליו אלא רק 
מחמת נטייתו הטבעית לטוב, אבל כאשר יש בו באדם משיכה גם לדברים החומריים ולדברים שהם היפך עבודת 
הבורא יתברך שמו ובכל זאת מתגבר האדם על הצד הרע ובוחר בטוב, הריהו זוכה לזכך ולתקן את נשמתו בשורשה.

מטעם זה אם בראש השנה היה נופל פחד טבעי על האדם מאימת הדין, הרי שהיה ניטל הימנו כח הבחירה והיה שב 
בתשובה רק מגודל האימה שנפלה עליו שלא בבחירתו, ולא מחמת שהכיר מעצמו בגדלות הבורא ובשפלות עצמו 

ובעומק הדין, ולא היה בירור לדעת האם הוא באמת ירא שמים או שכך דרכו כסל למו לחשוש מכל דבר ועניין.
אשר על כן מסלק מעט הקב"ה את הפחד הטבעי שהיה צריך ליפול על כל הברואים בימים אלו, ואפילו אלו שדרכם 
לפחד תמיד מכל שטות והבל, כאן אינם מרגישים כל כך פחד, למרות שמצד הסברא הפשוטה היו צריכים לפחד 
כאן ביותר מיום הדין, והוא בכדי שיהיה בחירה בין טוב לרע ובכדי שיעמול האדם בעצמו להגיע להכרה והאמונה 
הפשוטה שהקב"ה יושב היום על כסא דין וספרי מתים וספרי חיים פתוחים לפניו, ומתוך כך יגיע לכלל אימה ויראה 

מפחד הדר גאונו יתברך וישוב על מעשיו הרעים, ואז יהיה באמת ראוי לצאת זכאי בדין.
טיבכן יעזרנו על דבר כבוד שמו יתברך להיכתב ולהיחתם בספרן של צדיקים בזה יום הדין יחד עם כל ישראל, אמן.

ההודעות
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לקט סיפורים
אחרי  בציון,  מנחה  והתפללתי  במירון  שהיתי 
החוצה  הדרך  כל  רגיל  וכדבר  יצאתי  התפילה 
כך  וברכות  עצות  בבקשת  יהודים  פונים 
שהיציאה לוקחת לא מעט זמן. אחרי כל המשא, 
את  שכחתי  עלי,  לא  שהסלולרי  לב  שמתי 
בתפילה  בשהותי  שהרי  הסטנדר  על  הפלאפון 
צריך לכבות את המכשיר שלא יפריע ח"ו, ועתה 
ולקחת  להיכנס שוב  כי אם  ברירה  לי  נותר  לא 
מלווה  לציון  חזרה  הדרך  כאשר  המכשיר  את 

שוב בשרשרת אנושית של עצות וברכות...
המכשיר תפס  את  ולקחתי  לסטנדר  כשהגעתי 
שצריכים  לבחורים  ישיבה  לו  שיש  רב,  אותי 
חיזוק תמידי, נשאתי בפניהם דרשת חיזוק והם 
את  ששכחתי  תראה  לרב:  אמרתי  מאוד,  נהנו 
בקבוצה  כדי שאפגוש  ה'  והכל עשה  הפלאפון 

שלכם ואמסור  שיחה.
ברכה  שביקש  חשוב  יהודי  בי  פגש  ביציאתי,   
וראיתי  הבחור  על  הסתכלתי  הבחור,  בנו  עבור 
שציציותיו פסולות למהדרין לפי כל השיטות...

הסבתי בשקט את תשומת ליבו של האבא שבנו 
צריך להסיר את הציצית הפסולה מיד

הקב"ה  כיצד  ויראה  שיתבונן  לאבא  ואמרתי 
כדי  מירושלים  אותי  שלח  הסיבות  מסבב 
שניפגש ואשים לב כי בנך לובש ציצית פסולה...
כמובן ששוחחתי גם עם הבן על צרכיו וענייניו 

עד שהרגשתי כי חל תפנית בבחור.
• • • 

עוד סיפר: ירדתי למטה והתחלתי לצעוד לכיוון 
כבדים  ספרים  כמה  לי  היו  הפעם  הישיבה, 
לשמים  עיניי  נשאתי  לישיבה,  איתי  שסחבתי 
ועוד בטרם אקרא לטרמפ, נעצר רכב לידי ואמר: 

"לאן הרב הולך, אולי אפשר להציע  נסיעה?" 
הוא השיב,  כבודו מועדות?"  פני  "לאן  שאלתי, 
מוכן  הנני  בארץ  נקודה  בכל  רוצה  שהרב  לאן 

ומזומן!!!"
עליתי לרכב לנסיעה של שלוש דקות לישיבה.

שהמצב  והתברר  בשלומו  התעניינתי  בדרך 
שלום הבית בכי רע כמעט על סף "מזבח מוריד 
כי  התברר  בסיבה  משהתעניינתי  דמעות", 
בהם  שנכנס  הרע  יצר  וסתם  זוטות  על  מדובר 
והנה בשיחה קצרה וליבון נקודה אחת תיכף חזר 

בו מכוונותיו.
גיל ואמר: "אני  כשירדתי מהרכב הוזיל דמעות 
לישיבה  להגיע  לרב  לעזור  זוכה  שאני  חשבתי 
אני לשמור את שלום  לי שזכיתי  והנה התברר 
השכינה  השראת  למקום  ולהפכו  שלי  הבית 

הקדושה!!!"
בעל המעשה: מורינו הרב

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

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

|  המשך בעמוד ד'  |<

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים תמים תהיה עם ה' אלקיך!

פירש רש"י: "התהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות. 
אלא כל מה שיבא עליך קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו".

זו לפי שיטת רש"י, שהיא בציפייה שמצפה  נמצא ביאור תמימות 
ומקווה לו יתברך, ומקבל בתמימות הנהגת הבורא עימו, ואינו חוקר 

אחר העתידות.
שה'  ותצפה  תדע  עושה  שהנך  פעולה  בכל  כאשר  תתכן  זה  מידה 
יתברך לבדו יעזור לך בה. גם כשאתה הולך לרופא מחמת חולי שיש 
בידו לרפאותך, או כשהנך עוסק במסחר מסוים שיש בו ריווח נאה. 
– בכולם יש להתייחס רק כגדר ההשתדלות הנצרכת מיד האדם. ואל 
תבטח ברופא או בתרופות שהם יעזרוך, או שהעיסוק במסחר זה הוא 

שיביא לך את הפרנסה. אלא באמונה וביטחון 
המביא  והוא  הכל,  שעושה  הוא  יתברך  שה' 
לך פרנסה ורפואה. ומה שאתה עושה מצידך, 

הכל רק בגדר 'השתדלות' גרידא.
וידועים דבריו הנפלאים של הרמח"ל זצוק"ל 
בענין חובת ההשתדלות, בספרו הזך מסילת 
יכול  בספרי[,  ]רז"ל  "אמרו  וזה"ל:  כא(  )פרק  ישרים 
אפילו יושב ובטל ]יראה סימן ברכה[, תלמוד לומר 

 – ולעשות[.  ידך אשר תעשה', ]שצריך אתה להשתדל  'בכל משלח  יד, כט(  )דברים 

וכיון  מוכרח,  שהשתדלות  אלא  המועיל,  הוא  שההשתדלות  לא  אך 
שהשתדל הרי יצא ידי חובתו, וכבר יש מקום לברכת שמים שתשרה 
דוד  מ"ש  הוא  והשתדלות.  בחריצות  ימיו  לבלות  צריך  ואינו  עליו, 
כי אלקים  וגו',  ולא  וממערב  כי לא ממוצא  ז-ח(,  )תהלים עה,  המלך ע"ה 

שופט וגו'" ע"כ.
שאלתי פעם את מרן ראב"ד העדה החרדית, הגאון רבי ישראל יעקב 
אחת  אשה  אודות  פעיה"ק,  משה  זכרון  דשכונת  רב  זצוק"ל,  פישר 
שבצעירותה הלכה אצל מומחה הקורא עתידות בכף היד, והוא קבע 
לה על פי חכמת היד, שיהיו לה שלשה ילדים, ושפרנסתה תהיה על 
גיל  עד  רק  תחיה  שהיא  לה  הוסיף  ועוד  למקום,  ממקום  ריצה  ידי 
ארבעים וחמש שנים! והנה היא הגיעה לגיל ארבעים ושלש, וכל מה 

שאמר החכם התקיים בה בדיוק, ועתה חוששת היא מאוד לחייה.
ענה לי הראב"ד ואמר, שכדאי מאוד שתשתדל בקיום מצוות שמובטחת 

בהם אריכות ימים, כמו כיבוד אב ואם ושילוח הקן.
החכמות,  אותם  בכל  מופלא  כבקי  בזמנו  שנודע  הרב,  והוסיף 
שידוע כי בכל ראש חודש מתחלפים שרטוטי הקווים שביד על פי 
הנהגת אותו החודש. וכן אם עושים תשובה, הרי גם כן משתנים 
כקטן  נעשה  הוא  ואם  פי מעשה האדם,  על  לטובה  הקווים  אלו 

שנולד וכבריה חדשה, הרי ממילא גם כל מזלו מתהפך. 
לסמוך  לנו  אפשר  שאי  הוא,  גדול  כלל  הראב"ד,  סיים  ולפיכך 
שעל  מכיון  שנים,  לאורך  שביד  או  שבפרצוף  הללו  חכמות  על 
כסדרם.  תמידין  לשינויים  נתונים  הם  אף  האדם  השתנות  פי 
ולהרבות  עמו בתמימות  להלך  יתברך,  לבטוח בהשם  עליה  ולכן 
בהם  שיש  במצוות  ובפרט  זכויות  להוסיף  וכן  לפניו,  בתפילה 
אריכות ימים ושנים, ובעיקר לקיים "תמים תהיה עם ה' אלקיך". 

אכן  אשה  ואותה  רושם,  עשתה  צדיק  אותו  של  שברכתו  לציין,  למותר 
זכתה לאריכות ימים ושנים טובות. – ואנו אין לנו אלא להשליך יהבנו עליו 

יתברך שמו, שהוא משנה את העיתים ומחליף את הזמנים תמיד לטובה.
]טיב התורה פרשה דידן[

"תמים תהיה עם ה' אלקיך"!
-< • >-

הרה"ק הרבי ר' שמחה בונם מפרשיסחא זצוק"ל מעד פעם בדרכו ונחבל 
ברגלו, ונפל למשכב כמה שבועות ל"ע. 

מלמד  דער  דאך  איז  "אוי,  ואומר:  חוזר  היה  חוליו  עת  בכל 
גירעכט!", ]הרי המלמד צודק![. באותה עת לא הובנה כוונתו הקדושה, 
ולמה ירמזון דברי חידותיו. – כידוע שהיה נקרא 'חכימא דיהודאי', 

וכל דבריו בחכמה עמוקה וברזין טמירין.
לא  משפט  אותו  פשר  המשמשים  ממנו  שאלו  שהבריא  לאחר 

מובן שמיללו שפתי קדשו במחלתו, שהמלמד היה צודק...
פתח הרבי וסיפר לפניהם:

באחת העיירות חי לו מלמד דרדקי, איש צדיק וחכם שנשכר על ידי בעל 
הבית אחד מן העשירים המופלגים שהעלה שכרו בכבוד וברחבות. ובכך 
היה המלמד מקדיש את כל עתותיו לתורה ועבודה, ומלבד שהיה מלמד 

תורה לבניו של בעל הבית, היה גריס באורייתא תדיר כאחד הצדיקים.
בעל הבית שהעריך מאוד את המלמד דנן, שם לב שמדי לילה מתעורר 
הוא חרש בשעות הקטנות של הלילה, עורך 'תיקון חצות' בבכייה ודבקות 

היער  עצי  אל  יוצא  החמה  הנץ  לפני  השחר  כשמאיר  מכן  ולאחר  נפלא, 
להתבודד בינו לבין קונו.

כשעקב בעל הבית אחר המלמד בתוככי היער, גילה שלאחר ששופך את 
נפשו בתפילה ותחנונים בהשתפכות הנפש, הרי הוא יושב ומתבונן שעה 
ארוכה בפלאי הבריאה שביער הקסום, ומאזין הרבה לקול צפצופי העופות 

המתעוררים לחייהם בהשכמת הבוקר.
ביניהם, שאל בעל הבית  בהזדמנות אחת כשנפתחה שיחה טובה 
הבריאה  ביופי  כך  כל  הוא  מה מתבונן  על  המלמד,  את  תומו  לפי 

שבין עצי היער מדי יום ביומו?
להתבונן  גם  שניתן  פשוטות,  בתשובות  וענה  המלמד  התחמק  מתחילה 
יער ובאותם עופות שוב  באותם עצים שבאותו 
אך   – בעולמו.  השי"ת  ממעשי  ולהתפעל  ושוב 
לאחר שהפציר בו הרבה גילה המלמד את אוזנו, 
שהוא מקשיב שם לשיחת העופות המצפצפים 
הרבה  דיבוריהם  ומבין מתוך  בוקר,  בכל  ועולים 

עניינים שנצרך לו להשיג בעולמו.
כן  גם  נפשו  חשקה  הבית  בעל  זאת  כששמע 
מן  והתחנן  וביקש  העופות,  שיחת  את  להבין 
צריך  לו שאינו  זו. אך המלמד אמר  בפניו חכמה  המלמד הצדיק שיגלה 

לזה, ובמופלא ממך אל תדרוש! 
הבעל הבית התעקש בדבר ולא מיאן לוותר, הוא לחץ על המלמד הרבה 
שיואיל בטובו ללמדו אותה חכמה, עד שלבסוף לא עמד המלמד בלחציו 

והחל ללמדו את שיחות העופות.
העופות  את  הוא  שומע  והנה  שדותיו,  אל  העשיר  יצא  לימים 
מגלגלים שיחות ביניהם על קורות העולם. בין הדברים שוחחו 
בעלי הכנף אודות הכלים הנאים שבביתו של בעל הבית עשיר 

זה, שהם כולם עומדים לשבירה והתנפצות!
נבהל העשיר לממונו, כי היו אלו כלים יקרים ביותר וחבל היה לו 
להפסידם. לפיכך הלך והצניען במקום המשומר היטב, ואכן לא 

ניזוקו אותם כלים ועלה בידו להצילם.
של  לשיחותיהם  כדרכו  האזין  בשדה  שוב  בהיותו  קלה  תקופה  כעבור 
העופות, והנה הפעם שומע הוא אותם משיחים אודות ה'מזנון' המפואר 

שבסלון ביתו, שנראה כי קרב קיצו, והוא עומד לפני התפרקות... 
מיהר העשיר להזמין נגר מומחה לתיקון וחיזוק הארון הענק שבסלון, ואכן 

נשאר המזנון על מכונו ואיתנו, לא התפרק ולא נשבר.
כן שמע האיש כמה פעמים את העופות משיחים אודות חפצים מסוימים 
מכליו ורכושו שעתידים להיאבד ממנו, ובכל פעם היה מזדרז להציל את 
על  בליבו  ושמח  המזיקים,  יד  בהם  ישלטו  כליו, שלא  את  ולתקן  ממונו 

שיודע ומבין את שיחת העופות.
אך כעבור תקופה נוספת שמע את העופות משיחים עליו בעצמו, ואמרו 
שהנה הוא הולך למות, וקרוב יומו ללכת כדרך כל הארץ! – על כך כבר לא 
היתה שום עצה בידו, כי לא קיננה בו שום מחלה או חולי. ואף כי נזהר 

ונשמר מאוד מכל פגע ומכה, היה חושש ומתיירא מאוד לחייו. 
הלך אפוא אל המלמד הצדיק, להתייעץ עימו כדת מה לעשות.

מידת  כאשר  דבר,  פשר  לך  אפרש  הבה  עשיר,  לאותו  המלמד  לו  ענה 
הדין פוגעת באדם, מתחילה אינה שולחת יד בנפשו, רק נוגעת בממונו, 

בשבירת איזה כלי מכליו ורהיט מרהיטיו, או בהיזק ממונו. 
כמ"ש בפרק ערבי פסחים )פסחים קיח.(: "אמר רב חסדא, מאי דכתיב )תהלים 
קלו, א( 'הודו לה' כי טוב', הודו לה' שגובה חובתו של אדם בטובתו, עשיר 

ופירש רש"י:  יתום בביצתו, אלמנה בתרנגולתה".  בשורו, ואת עני בשיו, 
"מפסידו ממון ומכפר על גופו" ע"כ.

כדי  העופות  שיחת  את  ללמוד  שהתעקשת  מאחר  אתה,  אכן 
כליך  על  שמרת  כך  ומתוך  נסתרים,  דברים  ולדעת  להתחכם 
לא  וממילא  ברכושך.  הפגיעה  את  בזה  מנעת  עוז,  בכל  וממונך 
הנחת לעצמך את אפשרות הכפרה בממונך, ולא נותרה הברירה 

למידת הדין כי אם לכפר במיתתך, רחמנא ליצלן!
לקיים  רק  להתחכם,  הראוי  מן  שאין  בונם,  ר'  הרבי  סיים  למדנו,  מכאן 
באים  ואם  העתידות".  אחר  תחקור  ולא  אלקיך,  ה'  עם  תהיה  "תמים 
שהם  ולהבין  טוב,  כי  לה'  להודות  וצריך  לכפרה,  באו  הם  הרי  הייסורים 
הני  בכל  חיזוק עצום  ימצא האדם  ובכך   – יותר!  מצילים מדברים קשים 

הרפתקי העוברים עליו בחיים, 'דער מלמד איז דאך גירעכט"! 
טוב,  רק  עלינו  ולהביא  רע,  דבר  מכל  שנינצל  רצון  ויהי 

ברחמים וחסדים מגולים.
]'פרטיות' קובץ 131210-3[

"תמים תהיה עם ה' אלקיך"!
ג

לדוד ד' אורי וישעי
עד  אלול  חודש  מראש  לומר  נוהגין  א. 
התפילה  גמר  אחר  עצרת  שמיני  לאחר 
ד'  לדוד  המזמור  את  ובערב  בבוקר 
תפילת  לאחר  אותו  ואומרים  וכו',  אורי 
מנחה,  תפילת  לאחר  ובערב  שחרית, 
בו  שיש  וביום  קדיש,  אחריו  ואומרים 
גמר תפילת  לאחר  אותו  אומרים  מוסף 
וכשאומרים  כמוך,  אין  קודם  שחרית 
להקדים אמירת  יש  חודש  בראש  אותו 
)מט"א תקפ"א ס"ו,  יום  ברכי נפשי ושיר של 
מ"ב סק"ב(. ויש נוהגין לאמרו אחר תפילת 

ערבית )אלף המגן שם סק"י(, וכל אחד יעשה 
כמנהגו )קצה המטה שם סקט"ו(.

ומתפלל  במנחה,  לאומרו  מנהגו  אם  ב. 
ערבית עם ציבור שאומרו בערבית, י"א 
)הלי"ש פ"א ס"ב  דעליו לאמרו שנית עמהם 

בהערה(.

ג. ויש להפסיק באמירת קדיש בין שיר 
שלא  כדי  זה,  מזמור  לאמירת  יום  של 
יום  של  משיר  הוא  זה  שגם  נראה  יהא 

)מט"א שם(.

ד. יסוד המנהג ע"פ מה שנאמר במדרש 
ביוה"כ,  וישעי  בר"ה,  אורי  טוב:  שוחר 
רמז  שהוא  בסוכה  יצפנני  כי  ואח"כ 

לסוכות )אלף למטה שם סק"ה(. 
ה. וכל האומר מזמור זה מר"ח אלול עד 
לאחר שמחת תורה ערב ובוקר דבר יום 
ביומו, אזי הוא מובטח שמוציא שנותיו 
רעה  גזירה  ואפילו  לו,  ויערב  בטוב 
כתובה על האדם מן השמים יכול לבטל, 
ושטנים  המקטרגים  כל  מעליו  ומעביר 
ומארי תריסין, ומבטל מעליו כל גזירות 
קשות ורעות, ויוצא בדימוס זכאין בדין, 
ועי"ז יכניע כל המקטרגין )סידור האריז"ל רבי 

שבתי(. 

תהלים
תהלים  מזמורי  עשרה  לומר  נוהגין  ו. 
חודש  של  החול  מימי  יום  בכל  בציבור 
אלול לאחר התפילה, ומתכוונים לגמור 
שני פעמים כל ספר תהלים קודם ראש 
ס"ח,  שם  )מט"א  כפ"ר  כמנין  שהוא  השנה, 

מ"ב סק"ג(. 

כדי  חודש,  ראש  לאחר  ומתחילין  ז. 
אמירת  שאחר  רצון  היהי  לומר  שיוכלו 
ואחר  התחנונים.  עם  בשלימות  תהלים 
אין  ואם  יתום.  קדיש  אומר  רצון  היהי 
עשרה בשעת אמירת תהלים וממתינים 
לומר  עשרה  להשלים  אחד  שיבוא  עד 
אחד  מזמור  מלומר  ימתינו  אזי  קדיש, 
ויאמרוהו לאחר שישלימו עשרה ויאמר 

קדיש )שם(. 
תהלים  אמירת  שלפני  רצון  ביהי  ח. 
בהם  שנותינו  ימי  מלאת  עד  כתוב 
וראוי  יתר  שפת  והיא  שנה,  שבעים 
שנה".  שבעים  "בהם  התיבות  לדלג 
כיון  תהלים  אחר  שאומרים  רצון  וביהי 
לומר  יש  לכן  שאין אומרים ספר שלם, 
שקראנו  תהלים  מזמורי  בזכות  הנוסח 
ותיבותיהם  פסוקיהם  בזכות  לפניך 

השמות  ובזכות  וטעמיהם  ונקודותיהם 
הקדושים וכו' )שם(.

יותר  אומרים  תשובה  ימי  בעשרת  ט. 
לגמור  כדי  יום,  בכל  מזמורים  מעשרה 
יום  קודם  שלישית  פעם  תהלים  ספר 

הכפורים )שם(. 
י. כתוב בספרים דהרגיל בתהלים דוחה 
מעליו  רעים  ופגעים  פורעניות  מיני  כל 
ומגלגל  דורו,  וכל  ומשפחתו  ביתו  ובני 
עליו ועליהם כל מיני שפע ברכות טובות 
והצלחות ורחמים וחסדים, ואין לך דבר 
להגין מפני המזיקין כאמירת קדיש על 
ולא  במתון  לומר תהלים  וצריך  תהלים, 

לחטוף הפסוקים )אלף המגן שם סקט"ז(. 
יא. אע"פ שלכתחילה אין ללמוד מקרא 
בלילה )עי' שעה"צ סי' רל"ח סק"א(, מכל מקום 
י"ל שאין שום קפידא על אמירת מזמורי 
שקבע  דכיון  לכו"ע,  בלילה  תהלים 
חשוב  יהיה  תהלים  שאמירת  השי"ת 
כנגעים ואהלות, א"כ ה"ז נחשב כלימוד 
ואולי  הלילה,  בתחילת  שזמנו  משניות 
ועיקר  בעשרה,  כשאומרים  קפידא  אין 
וכן  המקרא,  לימוד  על  הוא  הקפידא 
וגם  מעריב,  אחר  מזמורים  לומר  נוהגין 
לומר  האריז"ל  ע"פ  ושלמים  רבים  נהגו 
שבתהלים  הראשונים  מזמורים  ארבע 
בלילה קודם השינה )אלף המגן שם בהערה בשם 

הרה"ק מבוטשטאש זי"ע בא"א סי' רל"ח(. 

לומר  מותר  אלול  דבחודש  י"א  יב. 
ד  שער  פנחס  )אמרי  הלילה  בתחילת  תהלים 

שבת ומועדים אות ס"ב(.

תיקוני זוהר
של  התיקונים  כל  ללמוד  נוהגין  יש  יג. 
ומתחילין  האלו,  בימים  הקדוש  הזוהר 
בר"ח אלול ומסיימין ביום הכיפורים )אלף 

המגן שם סקי"ז, כה"ח סק"ז(. 

למנוע משיחה בטילה בימים אלו
שמקבלים  נוהגים  שלמים  וכן  רבים  יד. 
שום  לדבר  שלא  אלול  מר"ח  עליהם 
כל  אין  כי  חלקם,  ואשרי  חולין,  שיחת 
בלימת  כמו  הנפש  לטהרת  בעולם  דבר 
שער  העבודה  ושורש  )יסוד  בטלה  משיחה  פיו 

המים פ"ד(. 

רוצה  שכשאדם  אחד  בספר  כתוב  טו. 
שיקבל  יותר  טוב  תענית,  להתנדב 
תענית מן הדיבור ממה שיקבל עליו מן 
לא  נזק  לו  יהיה  לא  ממנו  כי  האכילה, 
עי"ז,  יחלש  ולא  בנשמתו,  ולא  בגופו 
שצריך  באגרתו  הגר"א  כתב  זה  וכעין 
האדם לייסר עצמו לא בתענית וסיגופים 
התשובה  וזהו  ובתאותיו  פיו  ברסן  כ"א 

וכו' )מ"ב סי' תקע"א סק"ב(.
עיקרה של תשובה לימוד תורה לשמה

טז. עיקרה של תשובה היא לימוד תורה 
כמו  העוונות[,  על  והוידוי  החרטה  ]אחר  לשמה 
היה  א'(  פכ"ה  )ויק"ר  ז"ל  רבותינו  שאמרו 
הגם  והנה  וכו',  אחד  דף  לקרות  רגיל 
זה  כל  עם  עת,  בכל  מועלת  שהתשובה 
ימים המסוגלים הם מראש חודש אלול 

עד יום הכיפורים )אגרא דכלה פר' ראה(. 

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

חודש אלול )ב(

ב

ִעם  ְהֶיה  ּתִ ִמים  "ּתָ
ה' ֱאלֶֹקיָך" )יח, יג(
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■ אם יתקע שופר בעיר ■
עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם

'עלה אלי ההרה'  כתב ב'פרקי דרבי אליעזר' )פרק מו(: "בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה 
)דברים י, א(. והעבירו שופר בכל המחנה, שהרי משה עולה להר, שלא יטעו עוד אחר העבודה זרה. והקדוש 

ברוך הוא נתעלה אותו היום באותו שופר, שנאמר )תהלים מז, ו( 'עלה אלקים בתרועה ה' בקול שופר'. ועל כן 
התקינו חכמים שיהיו תוקעין בשופר בראש חדש אלול בכל שנה ושנה".

נג(: "כל אדם יתעורר מאוד בתקיעות של ראש חודש אלול,  )מסכת ראש השנה פרק תורה אור  וכתב השל"ה הק' 
שהיה שלא יטעו עוד לחטוא. גם האדם יתעורר ויזכור בחטאיו ועונותיו ופשעיו, ויעשה מוסכם חזק נאמן 

וקיים, שלא יטעה עוד ולא ישוב לכסלה, ומודה ועוזב ירוחם".
כל  ויתקן  לעורר בתשובה,  ויהיה חרד  בעיר',  יתקע שופר  'אם  יקיים  ויום,  יום  בכל  כך בתקיעות  "אחר 
המעוות, לעשות תשובה על כל ענין וענין, כי השופר מעורר על התשובה, כענין שכתב הרמב"ם בשופר 
של ראש השנה )פרק ג' מהלכות תשובה ה"ד(, זה לשונו: אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, 
רמז יש בו, כלומר - עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה".
הווי אומר, שתכלית קול השופר שאנו תוקעים בחודש אלול לא נועד אלא בכדי לעורר אותנו מתרדמת 
הזמן, להסב את תשומת לבנו לעשות תשובה בלבב שלם עוד בטרם בוא יום הדין הגדול והנורא בו כל 
ודרכי ההתעוררות בחרו לעורר אותנו  בריות יפקדון. אלא שעדיין צריכים אנו להבין, מדוע מכל אופני 
דווקא על ידי קול השופר, אולי היה עדיף לתקן, שבכל יום מימי חודש אלול יעלה המוכיח דמתא על 
בימת בית הכנסת, להוכיח את העם על הדברים אשר רואה לנכון שהפרוץ מרובה בהם על העומד, ויעורר 

את הקהל לתקן אותם על נכון.
צופה נתתיך לבית ישראל

בספר הקדוש 'אור המאיר' )דרוש לראש השנה( המשיל על כך משל נפלא, בשנים קדמוניות נהוג היה להקיף 
את הערים בחומות גבוהות ומבוצרות מחשש לחילות זרים שמפעם לפעם היו באים להתנפל על העיר, 
על החומה הקימו מגדלים ובתוכם הוצבו שומרים מיוחדים שכל תפקידם היה להשקיף ולצפות על פני 
הסביבה, והיה כאשר יבחינו בחיל זר המתקרב לשערי העיר, צריכים הם להזהיר לאלתר ובקול תרועה רמה 

את יושבי העיר, שיהיו מוכנים ומזומנים להשיב מלחמה השערה ולהדוף את האויב.
ברם, לא כל צורות התרועה היו באופן שווה, שהרי לא כל החיילות הצרים על העיר באים לאותו מטרה, 
לא תמיד הם מתכוונים לכבוש את העיר ולהרוג את יושביו, פעמים שאין להם עניין כל כך להזיק בגוף 
ובנפש, כל מגמתם הוא חמדת הממון בלבד וכוונתם ללסטם את הבריות ולחמוס את ממונם ורכושם של 
תושבי העיר, וחלק מתפקידם של הצופים הוא גם לפענח את כוונת האויב ולפי זה היו יודעים לתקוע 

בסדר תקיעות המוסכם על תושבי העיר, שיידעו ויבינו אל נכון לקראת מה להתכונן.
תוקעים  היו  האויב,  מתקרב  לשמו  אשר  האמתית  המטרה  את  לברר  הצופים  הצליחו  לא  אם  אולם 
הם  כלומר,  כללית,  על התראה  להביע  באו  אלו  סדר מסוים, תקיעות  בלי  וארוכות  בתקיעות פשוטות 
גילו שהאויב מתקרב לשערי עיר, אך היות שלא יודעים בבירור מהי המטרה של האויב, לפיכך מחויבים 

להיערך לנגדם באופן החמור ביותר, כי יתכן מאד שבאו על הגרוע מכל, על עסקי נפשות.
ודבר זה ברור, שלא תמיד בהישמע קול האזהרה תהיה מידת הפחד שווה אצל כל בני העיר כאחד, כי 
אם החצוצרות מבשרות על אויב שבא במטרה לבזוז את ממונם וקניינם, אזי העשירים יהיו אלו שייבהלו 
ביותר, הם צריכים לפחד, שהרי כל ביתם מלא כסף וזהב והשונא מחפש דווקא אותם, כי מהם יכולים 
לספק את תאוותם ולגזול את ממונם, אולם העניים, מה להם לפחד, כל העניין הזה אינו נוגע אליהם כלל 

וכלל, ביתם ריקן ממילא ואין להם שום דבר בעל ערך שימשוך את האויב אל מעונם.
לעומת זאת, אם הצופים ישמיעו קולות תרועה פשוטות וחלקות, או אז יתבהלו כל העם בחרדה גדולה 
ומרה, עשירים כעניים, שועי ארץ ודלים, כי עתה יתכן שהשונא בא על עסקי נפשות ורוצה להשמיד להרוג 
ולאבד את כל בני העיר טף ונשים ביום אחד, לב מי לא יירא כהיום הזה, כל אחד חרד עד למאוד לנפשו 

ולנפשות ביתו ועולליו, לעניין זה אין שום נפקא מינה בין עשירים ועניים, כולם שווים לפני חרב האויב.
השופר מתריע על כל העוונות

הנמשל ברור מאד, אילו היה המוכיח עולה ודורש בדברי מוסר ותוכחה על פרצה כזאת או מכשלה אחרת, 
ועתה מתקרב יום הדין שבו ידונו בעוברי העבירות הללו מי לשבט ומי לחסד, כי אז עלולים להיות אנשים 
שיישארו שאננים ושלווים, הם יאמרו שלום עלי נפשי, אני אינני נגוע חלילה באותם עבירות שהמוכיח 
מזכיר אותם, ואם כן מה לי לפחד מיום הדין, זה לא נוגע אלי, האנשים שנכשלו בעוונות האלו הם צריכים 

להתיירא מן הדין.
לפיכך תקנו רבותינו לתקוע בשופר בחודש אלול, כי תקיעת השופר הוא התרעה כללית הנועדה לעורר 
כי מצד אחד השופר מעורר אכן את  ימי הדין הבאים לקראתנו לשלום,  כל העם מפני  לב  ולזעזע את 
הנרדמים משנתם ומודיע להם כי הנה יום הדין עומד אחר כתלנו, על כל אחד להתעורר לתשובה שחלילה 
לא יצא חייב בדין, וכלשונו הזהב של ה'בית יוסף' )אורח חיים סימן תקפא( "שעל ידי קול שופר אדם מתעורר 

לשוב בתשובה".
היא  אחרים,  או  כאלו  מסוימים  עוונות  על  מתריעה  ולא  מפרטת  אינה  השופר  תרועת  גיסא,  ומאידך 
כף  על  ויבואו  יעלו  כאחד  שכולם  האחרונה,  בשנה  שעשה  מעשיו  כל  על  לחשוש  האדם  את  מעוררת 
המאזניים, עתה מי יוכל להישאר שקט ושאנן ולומר שלום עלי נפשי, הלא אין לך צדיק בארץ אשר יעשה 
טוב ולא יחטא, כל אחד ואחד לפום דרגא דיליה יש לו את העוונות והחטאים שנכשל בהם, ורק הוא צריך 
לתת עליהם את הדין לפני הבורא כל עולמים, 'אם תמצה עומק הדין מי יצדק לפניך בדין', ולכן תוקעים 
בשופר בכל ימי החודש אלול, שלא יהיה מי שיוכל להשתמט מן התשובה, אלא כולם כאחד יתכוננו מתוך 

יראה וחרדה לקראת היום הדין הגדול והקדוש.

<ההשגחה<המעשיו<ת <התחזקו<ת <הלכה
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לקט סיפורים
אחרי  בציון,  מנחה  והתפללתי  במירון  שהיתי 
החוצה  הדרך  כל  רגיל  וכדבר  יצאתי  התפילה 
כך  וברכות  עצות  בבקשת  יהודים  פונים 
שהיציאה לוקחת לא מעט זמן. אחרי כל המשא, 
את  שכחתי  עלי,  לא  שהסלולרי  לב  שמתי 
בתפילה  בשהותי  שהרי  הסטנדר  על  הפלאפון 
צריך לכבות את המכשיר שלא יפריע ח"ו, ועתה 
ולקחת  להיכנס שוב  כי אם  ברירה  לי  נותר  לא 
מלווה  לציון  חזרה  הדרך  כאשר  המכשיר  את 

שוב בשרשרת אנושית של עצות וברכות...
המכשיר תפס  את  ולקחתי  לסטנדר  כשהגעתי 
שצריכים  לבחורים  ישיבה  לו  שיש  רב,  אותי 
חיזוק תמידי, נשאתי בפניהם דרשת חיזוק והם 
את  ששכחתי  תראה  לרב:  אמרתי  מאוד,  נהנו 
בקבוצה  כדי שאפגוש  ה'  והכל עשה  הפלאפון 

שלכם ואמסור  שיחה.
ברכה  שביקש  חשוב  יהודי  בי  פגש  ביציאתי,   
וראיתי  הבחור  על  הסתכלתי  הבחור,  בנו  עבור 
שציציותיו פסולות למהדרין לפי כל השיטות...

הסבתי בשקט את תשומת ליבו של האבא שבנו 
צריך להסיר את הציצית הפסולה מיד

הקב"ה  כיצד  ויראה  שיתבונן  לאבא  ואמרתי 
כדי  מירושלים  אותי  שלח  הסיבות  מסבב 
שניפגש ואשים לב כי בנך לובש ציצית פסולה...
כמובן ששוחחתי גם עם הבן על צרכיו וענייניו 

עד שהרגשתי כי חל תפנית בבחור.
• • • 

עוד סיפר: ירדתי למטה והתחלתי לצעוד לכיוון 
כבדים  ספרים  כמה  לי  היו  הפעם  הישיבה, 
לשמים  עיניי  נשאתי  לישיבה,  איתי  שסחבתי 
ועוד בטרם אקרא לטרמפ, נעצר רכב לידי ואמר: 

"לאן הרב הולך, אולי אפשר להציע  נסיעה?" 
הוא השיב,  כבודו מועדות?"  פני  "לאן  שאלתי, 
מוכן  הנני  בארץ  נקודה  בכל  רוצה  שהרב  לאן 

ומזומן!!!"
עליתי לרכב לנסיעה של שלוש דקות לישיבה.

שהמצב  והתברר  בשלומו  התעניינתי  בדרך 
שלום הבית בכי רע כמעט על סף "מזבח מוריד 
כי  התברר  בסיבה  משהתעניינתי  דמעות", 
בהם  שנכנס  הרע  יצר  וסתם  זוטות  על  מדובר 
והנה בשיחה קצרה וליבון נקודה אחת תיכף חזר 

בו מכוונותיו.
גיל ואמר: "אני  כשירדתי מהרכב הוזיל דמעות 
לישיבה  להגיע  לרב  לעזור  זוכה  שאני  חשבתי 
אני לשמור את שלום  לי שזכיתי  והנה התברר 
השכינה  השראת  למקום  ולהפכו  שלי  הבית 

הקדושה!!!"
בעל המעשה: מורינו הרב

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

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

|  המשך בעמוד ד'  |<

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים תמים תהיה עם ה' אלקיך!

פירש רש"י: "התהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות. 
אלא כל מה שיבא עליך קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו".

זו לפי שיטת רש"י, שהיא בציפייה שמצפה  נמצא ביאור תמימות 
ומקווה לו יתברך, ומקבל בתמימות הנהגת הבורא עימו, ואינו חוקר 

אחר העתידות.
שה'  ותצפה  תדע  עושה  שהנך  פעולה  בכל  כאשר  תתכן  זה  מידה 
יתברך לבדו יעזור לך בה. גם כשאתה הולך לרופא מחמת חולי שיש 
בידו לרפאותך, או כשהנך עוסק במסחר מסוים שיש בו ריווח נאה. 
– בכולם יש להתייחס רק כגדר ההשתדלות הנצרכת מיד האדם. ואל 
תבטח ברופא או בתרופות שהם יעזרוך, או שהעיסוק במסחר זה הוא 

שיביא לך את הפרנסה. אלא באמונה וביטחון 
המביא  והוא  הכל,  שעושה  הוא  יתברך  שה' 
לך פרנסה ורפואה. ומה שאתה עושה מצידך, 

הכל רק בגדר 'השתדלות' גרידא.
וידועים דבריו הנפלאים של הרמח"ל זצוק"ל 
בענין חובת ההשתדלות, בספרו הזך מסילת 
יכול  בספרי[,  ]רז"ל  "אמרו  וזה"ל:  כא(  )פרק  ישרים 
אפילו יושב ובטל ]יראה סימן ברכה[, תלמוד לומר 

 – ולעשות[.  ידך אשר תעשה', ]שצריך אתה להשתדל  'בכל משלח  יד, כט(  )דברים 

וכיון  מוכרח,  שהשתדלות  אלא  המועיל,  הוא  שההשתדלות  לא  אך 
שהשתדל הרי יצא ידי חובתו, וכבר יש מקום לברכת שמים שתשרה 
דוד  מ"ש  הוא  והשתדלות.  בחריצות  ימיו  לבלות  צריך  ואינו  עליו, 
כי אלקים  וגו',  ולא  וממערב  כי לא ממוצא  ז-ח(,  )תהלים עה,  המלך ע"ה 

שופט וגו'" ע"כ.
שאלתי פעם את מרן ראב"ד העדה החרדית, הגאון רבי ישראל יעקב 
אחת  אשה  אודות  פעיה"ק,  משה  זכרון  דשכונת  רב  זצוק"ל,  פישר 
שבצעירותה הלכה אצל מומחה הקורא עתידות בכף היד, והוא קבע 
לה על פי חכמת היד, שיהיו לה שלשה ילדים, ושפרנסתה תהיה על 
גיל  עד  רק  תחיה  שהיא  לה  הוסיף  ועוד  למקום,  ממקום  ריצה  ידי 
ארבעים וחמש שנים! והנה היא הגיעה לגיל ארבעים ושלש, וכל מה 

שאמר החכם התקיים בה בדיוק, ועתה חוששת היא מאוד לחייה.
ענה לי הראב"ד ואמר, שכדאי מאוד שתשתדל בקיום מצוות שמובטחת 

בהם אריכות ימים, כמו כיבוד אב ואם ושילוח הקן.
החכמות,  אותם  בכל  מופלא  כבקי  בזמנו  שנודע  הרב,  והוסיף 
שידוע כי בכל ראש חודש מתחלפים שרטוטי הקווים שביד על פי 
הנהגת אותו החודש. וכן אם עושים תשובה, הרי גם כן משתנים 
כקטן  נעשה  הוא  ואם  פי מעשה האדם,  על  לטובה  הקווים  אלו 

שנולד וכבריה חדשה, הרי ממילא גם כל מזלו מתהפך. 
לסמוך  לנו  אפשר  שאי  הוא,  גדול  כלל  הראב"ד,  סיים  ולפיכך 
שעל  מכיון  שנים,  לאורך  שביד  או  שבפרצוף  הללו  חכמות  על 
כסדרם.  תמידין  לשינויים  נתונים  הם  אף  האדם  השתנות  פי 
ולהרבות  עמו בתמימות  להלך  יתברך,  לבטוח בהשם  עליה  ולכן 
בהם  שיש  במצוות  ובפרט  זכויות  להוסיף  וכן  לפניו,  בתפילה 
אריכות ימים ושנים, ובעיקר לקיים "תמים תהיה עם ה' אלקיך". 

אכן  אשה  ואותה  רושם,  עשתה  צדיק  אותו  של  שברכתו  לציין,  למותר 
זכתה לאריכות ימים ושנים טובות. – ואנו אין לנו אלא להשליך יהבנו עליו 

יתברך שמו, שהוא משנה את העיתים ומחליף את הזמנים תמיד לטובה.
]טיב התורה פרשה דידן[
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הרה"ק הרבי ר' שמחה בונם מפרשיסחא זצוק"ל מעד פעם בדרכו ונחבל 
ברגלו, ונפל למשכב כמה שבועות ל"ע. 

מלמד  דער  דאך  איז  "אוי,  ואומר:  חוזר  היה  חוליו  עת  בכל 
גירעכט!", ]הרי המלמד צודק![. באותה עת לא הובנה כוונתו הקדושה, 
ולמה ירמזון דברי חידותיו. – כידוע שהיה נקרא 'חכימא דיהודאי', 

וכל דבריו בחכמה עמוקה וברזין טמירין.
לא  משפט  אותו  פשר  המשמשים  ממנו  שאלו  שהבריא  לאחר 

מובן שמיללו שפתי קדשו במחלתו, שהמלמד היה צודק...
פתח הרבי וסיפר לפניהם:

באחת העיירות חי לו מלמד דרדקי, איש צדיק וחכם שנשכר על ידי בעל 
הבית אחד מן העשירים המופלגים שהעלה שכרו בכבוד וברחבות. ובכך 
היה המלמד מקדיש את כל עתותיו לתורה ועבודה, ומלבד שהיה מלמד 

תורה לבניו של בעל הבית, היה גריס באורייתא תדיר כאחד הצדיקים.
בעל הבית שהעריך מאוד את המלמד דנן, שם לב שמדי לילה מתעורר 
הוא חרש בשעות הקטנות של הלילה, עורך 'תיקון חצות' בבכייה ודבקות 

היער  עצי  אל  יוצא  החמה  הנץ  לפני  השחר  כשמאיר  מכן  ולאחר  נפלא, 
להתבודד בינו לבין קונו.

כשעקב בעל הבית אחר המלמד בתוככי היער, גילה שלאחר ששופך את 
נפשו בתפילה ותחנונים בהשתפכות הנפש, הרי הוא יושב ומתבונן שעה 
ארוכה בפלאי הבריאה שביער הקסום, ומאזין הרבה לקול צפצופי העופות 

המתעוררים לחייהם בהשכמת הבוקר.
ביניהם, שאל בעל הבית  בהזדמנות אחת כשנפתחה שיחה טובה 
הבריאה  ביופי  כך  כל  הוא  מה מתבונן  על  המלמד,  את  תומו  לפי 

שבין עצי היער מדי יום ביומו?
להתבונן  גם  שניתן  פשוטות,  בתשובות  וענה  המלמד  התחמק  מתחילה 
יער ובאותם עופות שוב  באותם עצים שבאותו 
אך   – בעולמו.  השי"ת  ממעשי  ולהתפעל  ושוב 
לאחר שהפציר בו הרבה גילה המלמד את אוזנו, 
שהוא מקשיב שם לשיחת העופות המצפצפים 
הרבה  דיבוריהם  ומבין מתוך  בוקר,  בכל  ועולים 

עניינים שנצרך לו להשיג בעולמו.
כן  גם  נפשו  חשקה  הבית  בעל  זאת  כששמע 
מן  והתחנן  וביקש  העופות,  שיחת  את  להבין 
צריך  לו שאינו  זו. אך המלמד אמר  בפניו חכמה  המלמד הצדיק שיגלה 

לזה, ובמופלא ממך אל תדרוש! 
הבעל הבית התעקש בדבר ולא מיאן לוותר, הוא לחץ על המלמד הרבה 
שיואיל בטובו ללמדו אותה חכמה, עד שלבסוף לא עמד המלמד בלחציו 

והחל ללמדו את שיחות העופות.
העופות  את  הוא  שומע  והנה  שדותיו,  אל  העשיר  יצא  לימים 
מגלגלים שיחות ביניהם על קורות העולם. בין הדברים שוחחו 
בעלי הכנף אודות הכלים הנאים שבביתו של בעל הבית עשיר 

זה, שהם כולם עומדים לשבירה והתנפצות!
נבהל העשיר לממונו, כי היו אלו כלים יקרים ביותר וחבל היה לו 
להפסידם. לפיכך הלך והצניען במקום המשומר היטב, ואכן לא 

ניזוקו אותם כלים ועלה בידו להצילם.
של  לשיחותיהם  כדרכו  האזין  בשדה  שוב  בהיותו  קלה  תקופה  כעבור 
העופות, והנה הפעם שומע הוא אותם משיחים אודות ה'מזנון' המפואר 

שבסלון ביתו, שנראה כי קרב קיצו, והוא עומד לפני התפרקות... 
מיהר העשיר להזמין נגר מומחה לתיקון וחיזוק הארון הענק שבסלון, ואכן 

נשאר המזנון על מכונו ואיתנו, לא התפרק ולא נשבר.
כן שמע האיש כמה פעמים את העופות משיחים אודות חפצים מסוימים 
מכליו ורכושו שעתידים להיאבד ממנו, ובכל פעם היה מזדרז להציל את 
על  בליבו  ושמח  המזיקים,  יד  בהם  ישלטו  כליו, שלא  את  ולתקן  ממונו 

שיודע ומבין את שיחת העופות.
אך כעבור תקופה נוספת שמע את העופות משיחים עליו בעצמו, ואמרו 
שהנה הוא הולך למות, וקרוב יומו ללכת כדרך כל הארץ! – על כך כבר לא 
היתה שום עצה בידו, כי לא קיננה בו שום מחלה או חולי. ואף כי נזהר 

ונשמר מאוד מכל פגע ומכה, היה חושש ומתיירא מאוד לחייו. 
הלך אפוא אל המלמד הצדיק, להתייעץ עימו כדת מה לעשות.

מידת  כאשר  דבר,  פשר  לך  אפרש  הבה  עשיר,  לאותו  המלמד  לו  ענה 
הדין פוגעת באדם, מתחילה אינה שולחת יד בנפשו, רק נוגעת בממונו, 

בשבירת איזה כלי מכליו ורהיט מרהיטיו, או בהיזק ממונו. 
כמ"ש בפרק ערבי פסחים )פסחים קיח.(: "אמר רב חסדא, מאי דכתיב )תהלים 
קלו, א( 'הודו לה' כי טוב', הודו לה' שגובה חובתו של אדם בטובתו, עשיר 

ופירש רש"י:  יתום בביצתו, אלמנה בתרנגולתה".  בשורו, ואת עני בשיו, 
"מפסידו ממון ומכפר על גופו" ע"כ.

כדי  העופות  שיחת  את  ללמוד  שהתעקשת  מאחר  אתה,  אכן 
כליך  על  שמרת  כך  ומתוך  נסתרים,  דברים  ולדעת  להתחכם 
לא  וממילא  ברכושך.  הפגיעה  את  בזה  מנעת  עוז,  בכל  וממונך 
הנחת לעצמך את אפשרות הכפרה בממונך, ולא נותרה הברירה 

למידת הדין כי אם לכפר במיתתך, רחמנא ליצלן!
לקיים  רק  להתחכם,  הראוי  מן  שאין  בונם,  ר'  הרבי  סיים  למדנו,  מכאן 
באים  ואם  העתידות".  אחר  תחקור  ולא  אלקיך,  ה'  עם  תהיה  "תמים 
שהם  ולהבין  טוב,  כי  לה'  להודות  וצריך  לכפרה,  באו  הם  הרי  הייסורים 
הני  בכל  חיזוק עצום  ימצא האדם  ובכך   – יותר!  מצילים מדברים קשים 

הרפתקי העוברים עליו בחיים, 'דער מלמד איז דאך גירעכט"! 
טוב,  רק  עלינו  ולהביא  רע,  דבר  מכל  שנינצל  רצון  ויהי 

ברחמים וחסדים מגולים.
]'פרטיות' קובץ 131210-3[

"תמים תהיה עם ה' אלקיך"!
ג

לדוד ד' אורי וישעי
עד  אלול  חודש  מראש  לומר  נוהגין  א. 
התפילה  גמר  אחר  עצרת  שמיני  לאחר 
ד'  לדוד  המזמור  את  ובערב  בבוקר 
תפילת  לאחר  אותו  ואומרים  וכו',  אורי 
מנחה,  תפילת  לאחר  ובערב  שחרית, 
בו  שיש  וביום  קדיש,  אחריו  ואומרים 
גמר תפילת  לאחר  אותו  אומרים  מוסף 
וכשאומרים  כמוך,  אין  קודם  שחרית 
להקדים אמירת  יש  חודש  בראש  אותו 
)מט"א תקפ"א ס"ו,  יום  ברכי נפשי ושיר של 
מ"ב סק"ב(. ויש נוהגין לאמרו אחר תפילת 

ערבית )אלף המגן שם סק"י(, וכל אחד יעשה 
כמנהגו )קצה המטה שם סקט"ו(.

ומתפלל  במנחה,  לאומרו  מנהגו  אם  ב. 
ערבית עם ציבור שאומרו בערבית, י"א 
)הלי"ש פ"א ס"ב  דעליו לאמרו שנית עמהם 

בהערה(.

ג. ויש להפסיק באמירת קדיש בין שיר 
שלא  כדי  זה,  מזמור  לאמירת  יום  של 
יום  של  משיר  הוא  זה  שגם  נראה  יהא 

)מט"א שם(.

ד. יסוד המנהג ע"פ מה שנאמר במדרש 
ביוה"כ,  וישעי  בר"ה,  אורי  טוב:  שוחר 
רמז  שהוא  בסוכה  יצפנני  כי  ואח"כ 

לסוכות )אלף למטה שם סק"ה(. 
ה. וכל האומר מזמור זה מר"ח אלול עד 
לאחר שמחת תורה ערב ובוקר דבר יום 
ביומו, אזי הוא מובטח שמוציא שנותיו 
רעה  גזירה  ואפילו  לו,  ויערב  בטוב 
כתובה על האדם מן השמים יכול לבטל, 
ושטנים  המקטרגים  כל  מעליו  ומעביר 
ומארי תריסין, ומבטל מעליו כל גזירות 
קשות ורעות, ויוצא בדימוס זכאין בדין, 
ועי"ז יכניע כל המקטרגין )סידור האריז"ל רבי 

שבתי(. 

תהלים
תהלים  מזמורי  עשרה  לומר  נוהגין  ו. 
חודש  של  החול  מימי  יום  בכל  בציבור 
אלול לאחר התפילה, ומתכוונים לגמור 
שני פעמים כל ספר תהלים קודם ראש 
ס"ח,  שם  )מט"א  כפ"ר  כמנין  שהוא  השנה, 

מ"ב סק"ג(. 

כדי  חודש,  ראש  לאחר  ומתחילין  ז. 
אמירת  שאחר  רצון  היהי  לומר  שיוכלו 
ואחר  התחנונים.  עם  בשלימות  תהלים 
אין  ואם  יתום.  קדיש  אומר  רצון  היהי 
עשרה בשעת אמירת תהלים וממתינים 
לומר  עשרה  להשלים  אחד  שיבוא  עד 
אחד  מזמור  מלומר  ימתינו  אזי  קדיש, 
ויאמרוהו לאחר שישלימו עשרה ויאמר 

קדיש )שם(. 
תהלים  אמירת  שלפני  רצון  ביהי  ח. 
בהם  שנותינו  ימי  מלאת  עד  כתוב 
וראוי  יתר  שפת  והיא  שנה,  שבעים 
שנה".  שבעים  "בהם  התיבות  לדלג 
כיון  תהלים  אחר  שאומרים  רצון  וביהי 
לומר  יש  לכן  שאין אומרים ספר שלם, 
שקראנו  תהלים  מזמורי  בזכות  הנוסח 
ותיבותיהם  פסוקיהם  בזכות  לפניך 

השמות  ובזכות  וטעמיהם  ונקודותיהם 
הקדושים וכו' )שם(.

יותר  אומרים  תשובה  ימי  בעשרת  ט. 
לגמור  כדי  יום,  בכל  מזמורים  מעשרה 
יום  קודם  שלישית  פעם  תהלים  ספר 

הכפורים )שם(. 
י. כתוב בספרים דהרגיל בתהלים דוחה 
מעליו  רעים  ופגעים  פורעניות  מיני  כל 
ומגלגל  דורו,  וכל  ומשפחתו  ביתו  ובני 
עליו ועליהם כל מיני שפע ברכות טובות 
והצלחות ורחמים וחסדים, ואין לך דבר 
להגין מפני המזיקין כאמירת קדיש על 
ולא  במתון  לומר תהלים  וצריך  תהלים, 

לחטוף הפסוקים )אלף המגן שם סקט"ז(. 
יא. אע"פ שלכתחילה אין ללמוד מקרא 
בלילה )עי' שעה"צ סי' רל"ח סק"א(, מכל מקום 
י"ל שאין שום קפידא על אמירת מזמורי 
שקבע  דכיון  לכו"ע,  בלילה  תהלים 
חשוב  יהיה  תהלים  שאמירת  השי"ת 
כנגעים ואהלות, א"כ ה"ז נחשב כלימוד 
ואולי  הלילה,  בתחילת  שזמנו  משניות 
ועיקר  בעשרה,  כשאומרים  קפידא  אין 
וכן  המקרא,  לימוד  על  הוא  הקפידא 
וגם  מעריב,  אחר  מזמורים  לומר  נוהגין 
לומר  האריז"ל  ע"פ  ושלמים  רבים  נהגו 
שבתהלים  הראשונים  מזמורים  ארבע 
בלילה קודם השינה )אלף המגן שם בהערה בשם 

הרה"ק מבוטשטאש זי"ע בא"א סי' רל"ח(. 

לומר  מותר  אלול  דבחודש  י"א  יב. 
ד  שער  פנחס  )אמרי  הלילה  בתחילת  תהלים 

שבת ומועדים אות ס"ב(.

תיקוני זוהר
של  התיקונים  כל  ללמוד  נוהגין  יש  יג. 
ומתחילין  האלו,  בימים  הקדוש  הזוהר 
בר"ח אלול ומסיימין ביום הכיפורים )אלף 

המגן שם סקי"ז, כה"ח סק"ז(. 

למנוע משיחה בטילה בימים אלו
שמקבלים  נוהגים  שלמים  וכן  רבים  יד. 
שום  לדבר  שלא  אלול  מר"ח  עליהם 
כל  אין  כי  חלקם,  ואשרי  חולין,  שיחת 
בלימת  כמו  הנפש  לטהרת  בעולם  דבר 
שער  העבודה  ושורש  )יסוד  בטלה  משיחה  פיו 

המים פ"ד(. 

רוצה  שכשאדם  אחד  בספר  כתוב  טו. 
שיקבל  יותר  טוב  תענית,  להתנדב 
תענית מן הדיבור ממה שיקבל עליו מן 
לא  נזק  לו  יהיה  לא  ממנו  כי  האכילה, 
עי"ז,  יחלש  ולא  בנשמתו,  ולא  בגופו 
שצריך  באגרתו  הגר"א  כתב  זה  וכעין 
האדם לייסר עצמו לא בתענית וסיגופים 
התשובה  וזהו  ובתאותיו  פיו  ברסן  כ"א 

וכו' )מ"ב סי' תקע"א סק"ב(.
עיקרה של תשובה לימוד תורה לשמה

טז. עיקרה של תשובה היא לימוד תורה 
כמו  העוונות[,  על  והוידוי  החרטה  ]אחר  לשמה 
היה  א'(  פכ"ה  )ויק"ר  ז"ל  רבותינו  שאמרו 
הגם  והנה  וכו',  אחד  דף  לקרות  רגיל 
זה  כל  עם  עת,  בכל  מועלת  שהתשובה 
ימים המסוגלים הם מראש חודש אלול 

עד יום הכיפורים )אגרא דכלה פר' ראה(. 

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

חודש אלול )ב(

ב

ִעם  ְהֶיה  ּתִ ִמים  "ּתָ
ה' ֱאלֶֹקיָך" )יח, יג(
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■ אם יתקע שופר בעיר ■
עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם

'עלה אלי ההרה'  כתב ב'פרקי דרבי אליעזר' )פרק מו(: "בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה 
)דברים י, א(. והעבירו שופר בכל המחנה, שהרי משה עולה להר, שלא יטעו עוד אחר העבודה זרה. והקדוש 

ברוך הוא נתעלה אותו היום באותו שופר, שנאמר )תהלים מז, ו( 'עלה אלקים בתרועה ה' בקול שופר'. ועל כן 
התקינו חכמים שיהיו תוקעין בשופר בראש חדש אלול בכל שנה ושנה".

נג(: "כל אדם יתעורר מאוד בתקיעות של ראש חודש אלול,  )מסכת ראש השנה פרק תורה אור  וכתב השל"ה הק' 
שהיה שלא יטעו עוד לחטוא. גם האדם יתעורר ויזכור בחטאיו ועונותיו ופשעיו, ויעשה מוסכם חזק נאמן 

וקיים, שלא יטעה עוד ולא ישוב לכסלה, ומודה ועוזב ירוחם".
כל  ויתקן  לעורר בתשובה,  ויהיה חרד  בעיר',  יתקע שופר  'אם  יקיים  ויום,  יום  בכל  כך בתקיעות  "אחר 
המעוות, לעשות תשובה על כל ענין וענין, כי השופר מעורר על התשובה, כענין שכתב הרמב"ם בשופר 
של ראש השנה )פרק ג' מהלכות תשובה ה"ד(, זה לשונו: אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, 
רמז יש בו, כלומר - עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה".
הווי אומר, שתכלית קול השופר שאנו תוקעים בחודש אלול לא נועד אלא בכדי לעורר אותנו מתרדמת 
הזמן, להסב את תשומת לבנו לעשות תשובה בלבב שלם עוד בטרם בוא יום הדין הגדול והנורא בו כל 
ודרכי ההתעוררות בחרו לעורר אותנו  בריות יפקדון. אלא שעדיין צריכים אנו להבין, מדוע מכל אופני 
דווקא על ידי קול השופר, אולי היה עדיף לתקן, שבכל יום מימי חודש אלול יעלה המוכיח דמתא על 
בימת בית הכנסת, להוכיח את העם על הדברים אשר רואה לנכון שהפרוץ מרובה בהם על העומד, ויעורר 

את הקהל לתקן אותם על נכון.
צופה נתתיך לבית ישראל

בספר הקדוש 'אור המאיר' )דרוש לראש השנה( המשיל על כך משל נפלא, בשנים קדמוניות נהוג היה להקיף 
את הערים בחומות גבוהות ומבוצרות מחשש לחילות זרים שמפעם לפעם היו באים להתנפל על העיר, 
על החומה הקימו מגדלים ובתוכם הוצבו שומרים מיוחדים שכל תפקידם היה להשקיף ולצפות על פני 
הסביבה, והיה כאשר יבחינו בחיל זר המתקרב לשערי העיר, צריכים הם להזהיר לאלתר ובקול תרועה רמה 

את יושבי העיר, שיהיו מוכנים ומזומנים להשיב מלחמה השערה ולהדוף את האויב.
ברם, לא כל צורות התרועה היו באופן שווה, שהרי לא כל החיילות הצרים על העיר באים לאותו מטרה, 
לא תמיד הם מתכוונים לכבוש את העיר ולהרוג את יושביו, פעמים שאין להם עניין כל כך להזיק בגוף 
ובנפש, כל מגמתם הוא חמדת הממון בלבד וכוונתם ללסטם את הבריות ולחמוס את ממונם ורכושם של 
תושבי העיר, וחלק מתפקידם של הצופים הוא גם לפענח את כוונת האויב ולפי זה היו יודעים לתקוע 

בסדר תקיעות המוסכם על תושבי העיר, שיידעו ויבינו אל נכון לקראת מה להתכונן.
תוקעים  היו  האויב,  מתקרב  לשמו  אשר  האמתית  המטרה  את  לברר  הצופים  הצליחו  לא  אם  אולם 
הם  כלומר,  כללית,  על התראה  להביע  באו  אלו  סדר מסוים, תקיעות  בלי  וארוכות  בתקיעות פשוטות 
גילו שהאויב מתקרב לשערי עיר, אך היות שלא יודעים בבירור מהי המטרה של האויב, לפיכך מחויבים 

להיערך לנגדם באופן החמור ביותר, כי יתכן מאד שבאו על הגרוע מכל, על עסקי נפשות.
ודבר זה ברור, שלא תמיד בהישמע קול האזהרה תהיה מידת הפחד שווה אצל כל בני העיר כאחד, כי 
אם החצוצרות מבשרות על אויב שבא במטרה לבזוז את ממונם וקניינם, אזי העשירים יהיו אלו שייבהלו 
ביותר, הם צריכים לפחד, שהרי כל ביתם מלא כסף וזהב והשונא מחפש דווקא אותם, כי מהם יכולים 
לספק את תאוותם ולגזול את ממונם, אולם העניים, מה להם לפחד, כל העניין הזה אינו נוגע אליהם כלל 

וכלל, ביתם ריקן ממילא ואין להם שום דבר בעל ערך שימשוך את האויב אל מעונם.
לעומת זאת, אם הצופים ישמיעו קולות תרועה פשוטות וחלקות, או אז יתבהלו כל העם בחרדה גדולה 
ומרה, עשירים כעניים, שועי ארץ ודלים, כי עתה יתכן שהשונא בא על עסקי נפשות ורוצה להשמיד להרוג 
ולאבד את כל בני העיר טף ונשים ביום אחד, לב מי לא יירא כהיום הזה, כל אחד חרד עד למאוד לנפשו 

ולנפשות ביתו ועולליו, לעניין זה אין שום נפקא מינה בין עשירים ועניים, כולם שווים לפני חרב האויב.
השופר מתריע על כל העוונות

הנמשל ברור מאד, אילו היה המוכיח עולה ודורש בדברי מוסר ותוכחה על פרצה כזאת או מכשלה אחרת, 
ועתה מתקרב יום הדין שבו ידונו בעוברי העבירות הללו מי לשבט ומי לחסד, כי אז עלולים להיות אנשים 
שיישארו שאננים ושלווים, הם יאמרו שלום עלי נפשי, אני אינני נגוע חלילה באותם עבירות שהמוכיח 
מזכיר אותם, ואם כן מה לי לפחד מיום הדין, זה לא נוגע אלי, האנשים שנכשלו בעוונות האלו הם צריכים 

להתיירא מן הדין.
לפיכך תקנו רבותינו לתקוע בשופר בחודש אלול, כי תקיעת השופר הוא התרעה כללית הנועדה לעורר 
כי מצד אחד השופר מעורר אכן את  ימי הדין הבאים לקראתנו לשלום,  כל העם מפני  לב  ולזעזע את 
הנרדמים משנתם ומודיע להם כי הנה יום הדין עומד אחר כתלנו, על כל אחד להתעורר לתשובה שחלילה 
לא יצא חייב בדין, וכלשונו הזהב של ה'בית יוסף' )אורח חיים סימן תקפא( "שעל ידי קול שופר אדם מתעורר 

לשוב בתשובה".
היא  אחרים,  או  כאלו  מסוימים  עוונות  על  מתריעה  ולא  מפרטת  אינה  השופר  תרועת  גיסא,  ומאידך 
כף  על  ויבואו  יעלו  כאחד  שכולם  האחרונה,  בשנה  שעשה  מעשיו  כל  על  לחשוש  האדם  את  מעוררת 
המאזניים, עתה מי יוכל להישאר שקט ושאנן ולומר שלום עלי נפשי, הלא אין לך צדיק בארץ אשר יעשה 
טוב ולא יחטא, כל אחד ואחד לפום דרגא דיליה יש לו את העוונות והחטאים שנכשל בהם, ורק הוא צריך 
לתת עליהם את הדין לפני הבורא כל עולמים, 'אם תמצה עומק הדין מי יצדק לפניך בדין', ולכן תוקעים 
בשופר בכל ימי החודש אלול, שלא יהיה מי שיוכל להשתמט מן התשובה, אלא כולם כאחד יתכוננו מתוך 

יראה וחרדה לקראת היום הדין הגדול והקדוש.

<ההשגחה<המעשיו<ת <התחזקו<ת <הלכה
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 • אשימה עלי מלך •
התורה אומרת 'כי תבוא אל הארץ.. ואמרת 
אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי', 
לכאורה עלינו להבין מדוע אומרת התורה דין 
וכי  ישראל לארצם,  בני  יגיעו  רק כאשר  זה 
לא ייתכן שירצו מלך עוד בהיותם במדבר? 
שמסופר  כפי  היה,  אכן  שכך  היא  והאמת 
ישראל  שבני  אחרי  שרק  שמואל,  בספר 
נכנסו לארץ וכבשו אותה, ביקשו משמואל 
הנביא שימנה עליהם מלך ככל הגויים, אלא 
התשובה לשאלה היא, כי הרצון למנות מלך 
'ככל הגויים' מגיע רק כאשר נמצאים בקרב 
זמן  שכל  לכך  וראיה  אותם,  ורואים  הגויים 
שהיו ישראל במדבר לא ביקשו מלך, כי שם 
לא היה להם אצל מי לראות וללמוד דבר זה, 
שמואל,  של  בדורו  בנ"י  נענשו  כך  ומשום 

משום שביקשו 'מלך ככל הגויים'.
הרב  חמיו  על  שליט"א:  הרב  מורנו  סיפר 
לארץ  זצ"ל שבהגיעו  אברהאם  דוד  ישראל 
לו דירה מטעם הסוכנות בעיר  נתנו  ישראל 
קצרה,  תקופה  שם  ששהה  ולאחר  יקנעם, 
ראה שאין המקום מתאים עבור יהודי שומר 
החינוך  עבור  טוב  זה  ואין  ומצוות,  תורה 
שהוא רוצה להעניק לילדיו, עזב את העיירה 
ואת הדירה עם כל הריהוט שבה, ועבר לגור 
בבני ברק עיר מלאה חכמים וסופרים, בדירת 
למחייתו  קשה  ועבד  ושכורה,  קטנה  חדר 
בין  יגדלו  שילדיו  ובלבד  ביתו,  ולפרנסת 
ויראו  ושלמים,  חרדים  שמים  יראי  יהודים 
זכה  ואכן  שמים,  יראת  של  אישית  דוגמא 
וכולם  בדרכו  המשיכו  חלציו  יוצאי  שכל 

שומרי תורה ומצוות נאמנים.
אמנם מרובנו לא נדרש לעזוב דירה ולעבור 
לעיר אחרת, אבל את אותם נסיונות יש לכל 
לברור  עלינו  חייו,  בימי  רבות  פעמים  אחד 
של  וכמובן  שלנו  החברים  הם  מי  היטב 
ילדינו, כל אחד ואחד צריך לחשב האם בית 
הכנסת שאני מתפלל הוא מקום טוב שלא 
מדברים בו בתפילה? וגם בבית הכנסת עצמו 
ליד מי אנחנו יושבים, ועוד כהנה וכהנה, כי 
האנשים הסובבים אותנו הם הדוגמא שלנו 

ושל ילדינו אם לטב ואם למוטב.
)ע"פ טיב התורה-שופטים(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

בכניסתם וביאתם של בני ישראל לארץ המובחר שהובטח לאבותיהם 
העממין  שבעה  ואת  הארץ  את  וכבשו  שירשו  ולאחר  קדם,  מימי 
שעליה, אשר נצטוו להשמידם במצות 'לא תחיה כל נשמה', אז החל 
ַחת  ּתַ ִאיׁש  ָלֶבַטח  ָרֵאל  ְוִיׂשְ ְיהּוָדה  ב  ׁשֶ ַוּיֵ הנאמר:  את  בהם  להתקיים 

ֵאָנתֹו. ְפנֹו ְוַתַחת ּתְ ּגַ
למען ילמד ליראה את ה'

לשום  לבקש  ברצונם  ויעלה  בידם,  סיפוקם  די  יהיה  לא  עדיין  ברם 
מַצֶווה  סביבותיהם,  חונים  אשר  והעמים  הגוים  כמנהג  מלך  עליהם 
התורה, כי אף אמנם שלא נצטווינו לכתחילה במצוה זו של הכתרת 
מלך, כי עם ישראל אינם כשאר העמים הצריכים עליהם מלך, כי ה' 
י ֶמֶלְך ִיְמלְֹך ָעֵלינּו  אְמרּו ִלי לֹא ּכִ הוא מלכם ומנהיגם כמו שנאמר 'ַוּתֹ
ֶכם', אך כאשר יעלה בדעתכם לבקש לכם מלוכה –  ַוה' ֱאלֵֹקיֶכם ַמְלּכְ

הרי הרשות ניתנה בידם ואף למצוה תחשב להם.
לקום  המיועד  ולמלך  לישראל  נאמר  זו  מצוה  לקיים  בכדי  אולם 
תיכון  שמלכותו  בכדי  מיוחדים  ומעשים  בתנאים  להרבות  עליהם, 
לעד ושאכן יהא ראוי למלוך על ישראל בניו של מקום, כאמור 'ׂשֹום 
ּלֹו סּוִסים,  ה  ַיְרּבֶ לֹא  ַרק  ּבֹו,  ֱאלֶֹקיָך  ִיְבַחר ה'  ר  ֲאׁשֶ ֶמֶלְך  ָעֶליָך  ים  ׂשִ ּתָ
ים ְולֹא ָיסּור ְלָבבֹו, ְוֶכֶסף  ה ּלֹו ָנׁשִ יב ֶאת ָהָעם ִמְצַרְיָמה, ְולֹא ַיְרּבֶ ְולֹא ָיׁשִ

ה ּלֹו ְמֹאד. ְוָזָהב לֹא ַיְרּבֶ
לא רק בחלק הלא תעשה נצטווה בציוויים לרוב, אלא גם מצוות עשה 
מיוחדת נאמרה לו, והיא שיכתוב בעבורו שני ספרי תורה ובהם יהגה 
יומם ולילה, באחת ילמד בהיותו שרוי בביתו על מכונו, והשניה תלווה 
ספרי  עם  עת  כל  מוקף  שיהיה  בכדי  שם,  שהולך  מקום  בכל  אותו 

תורה - כל ימי חייו. 
ראשית חכמה יראת ה'

מצוות,  ועוד  עוד  המלך  על  להוסיף  צריך  אשר  הסיבה  מהו  אכן 
כותב  לו שיעסוק בהם בכל עת,  לו ספר תורה סמוך  וביותר שיהא 
הרי  ֱאלָֹקיו',  ה'  ֶאת  ְלִיְרָאה  ִיְלַמד  'ְלַמַען  היא:  הטעם  כי  התורה  לנו 
להיזהר,  המלך  שצריך  השמירות  וכל  הרבים  הדינים  כל  שמטרת 
וביותר מצוות תלמוד תורה שנצטווה בה - הם למען ילמד האיך לירא 
מלפני המקום, שזה העיקר והיסוד של קיום התורה והמצוות, והיא 
המפתח לבוא בקהל ה', אשר זה לבד צריך לימוד – כיצד לבוא לידי 
יראת שמים, ואף זהו מטרת הלימוד שיביאנו התורה ליראת שמים, 
כדאיתא בגמרא: כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים, דומה 
לא  החיצונות  מפתחות  אך  הפנימיות  מפתחות  לו  שמסרו  לגזבר 
מסרו לו, הרי שאין לו את האפשרות להכינס פנימה - זאת למרות 
שיש בידו מפתחות הפנימיות, אך מכיון שאין לו את החיצוניות, במה 
יכנס. כך רק אם יבוא על ידי לימוד התורה לידי יראה אז יוכל לשמור 
ֹמר ֶאת  את כל מצוות ה' ואת חוקי התורה כאמור בהמשך הפסוק 'ִלׁשְ

ָתם'. ה ַלֲעׂשֹ ים ָהֵאּלֶ את ְוֶאת־ַהֻחּקִ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹ ל ּדִ ּכָ
ממשיכה הגמרא במעלות המופלגות של מידת היראה ואומרת: לא 
ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו אלא כדי שייראו מלפניו, שנאמר 
ָפָניו'. לא זו בלבד אלא היא ראשית העבודה  ְראּו ִמּלְ ּיִ ה ׁשֶ 'ְוָהֱאלִֹקים ָעׂשָ

ִיְרַאת ה', ואדרבה כל העוסק בתורה בחוסר  ָחְכָמה  ית  'ֵראׁשִ ככתוב 
יראת שמים נאמר עליו על ידי האמוראים: 'אוי להם לאלו העוסקים 
בתורה, ואין בהן יראת שמים', אף אינם נהנים משני העולמות הן כי 
בסוף יורשים גיהנום על מה שלא קיימו את מה שלמדו, והן כי בעולם 

הזה נתייגעו בתורה אך מבלי שיעשו לימודם פירות.
אהבה ויראה גם יחד

נוגעת  ישראל,  על  מלך  המלכת  של   – הללו  דינים  שאין  למרות 
אדמתם  על  שרויין  ישראל  אין  כי  יען  אנו,  בזמננו  אלינו  במישרים 
ואף אין יד ישראל תקיפה בין האומות, אך היות והתורה היא נצחית 
וקיימת לעד עד כי בכל דור ודור ניתן לקיים מצוותיה, הרי שמצוה 
זו מורה לנו את הדרך בו נעבוד את ה', ומיסודתיה ניקח דרכי יושר 

ומוסר לעבודת ה'.
בכללות הדבר, כי לאחר שהקדימה לנו התורה ציוויים רבים על אהבת 
ה' והמצוות התלויות בזה, אך בא לומר כי אכן אהבת ה' חשובה היא 
לאין ערוך, ומבלעדיה הרי המצוות נעשים תפלים בלא טעם וחיות, 
אולם עיקר העבודה היא לבוא לידי יראת שמים וממנו תוצאות חיים 
ָרֵאל  ה ִיׂשְ לאהבה אותו ולשמור את כל מצוותיו, כמאמר הכתוב 'ְוַעּתָ
ָכל  ּבְ ָלֶלֶכת  ֱאלֶֹקיָך  ה'  ֶאת  ְלִיְרָאה  ִאם  י  ּכִ ְך  ֵמִעּמָ ֵאל  ׁשֹ ֱאלֶֹקיָך  ה'  ָמה 
ָכל־ְלָבְבָך  ּבְ ֱאלֶֹקיָך  ֲעבד ֶאת ה'  ְוַלֽ ֹאתֹו  ּוְלַאֲהָבה  זה -  ידי  ָרָכיו, ועל  ּדְ

ָך. ּוְבָכל־ַנְפׁשֶ
יוכל  הרי  היראה,  מידת  בלא  בלבד  מאהבה  רק  ה'  את  העובד  כי 
לבבו  אין  בהם  רפיון  של  בזמנים  ה'  בעבודת  התרשלות  לידי  לבוא 
יפטור את עצמו מעבודה שלימה  אז  ה',  בוער ברשפי אש באהבת 
ביראה  אותו  העובד  כן  לא  אך  לקויה,  שאהבתו  מאחר   – ותמימה 
מקום  מכל  הדעת,  וחלישות  רפיון  בזמני  אף  הרי  יחד,  גם  ובאהבה 
הרי מפני פחד ה' ומהדר גאונו ירעד וירתת ויעשה את המוטל עליו, 
ולא ימצא לעצמו אמתלאות ותירוצים לפטור את עצמו מעבודת ה' 

הגדול והנישא.
אוצר של יראת שמים

שחי  לאחר  הזה  בעולם  ושנותיו  ימיו  מלאת  אחרי  אדם  בבוא  אף 
דין של  בית  ידי  על  נשאל  יהיה  ושנים,  ימים  באריכות  עלי אדמות 
מעלה האם קיימת בעסקך עם אנשים משא ומתן באמונה, וכי האם 
קבעת עתים לתורה, הוא גם נשאל האם ציפת לישועה, האם פלפלת 
בחכמה, הבנת דבר מתוך דבר, אפילו אם ענה על כל השאילות בחיוב 
שעשאן כהוגן, בכל זאת - ִאם ִיְרַאת ה' ִהיא או ָֹצרו ֹ - מוטב, ואם לא 

– לא פעל כלום בחייו. 
כל  את  ולשמור  התורה  דברי  כל  את  לקיים  שישכיל  המלך  כן  על 
חוקיה, באופן שלימודו יביאנו לידי יראת שמים, הרי הדברים יגרמו 
לו אף לבוא לידי שפלות רוח וענווה, ולא יחוש להתנשא על העם, 
מדברי  יסור  שלא  לו  מובטח  וגם  ֵמֶאָחיו'  ְלָבבֹו  רּום  י  'ְלִבְלּתִ כאמור 
ֹמאל', ואכן  ְצָוה ָיִמין ּוׂשְ י סּור ִמן ַהּמִ התורה הזאת כמו שנאמר 'ְלִבְלּתִ
לאחר שילמד כהוגן וכמטרה יזכה לברכת ה' והבטחתו 'ְלַמַען ַיֲאִריְך 

ָרֵאל'. ֶקֶרב ִיׂשְ ָיִמים ַעל ַמְמַלְכּתֹו הּוא ּוָבָניו ּבְ

כי אם ליראה
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 ההוואא  עעלל  אאררץץ  ממצצררייםםוהלאו האמור בפרשתינו 
ולאו זה  ,הזה עוד'',,לא תוסיפון לשוב בדרך 

 .אאפפיי''  ככאאששרר  אאייןן  ההממצצררייםם  בבממצצררייםםהוא 
          *         *          * 

 

ומעתה נימא בפשיטות דאין כלל פלוגתא  ייאא..
בין הבבלי והירושלמי דכל אחד קאי על 

ללבבאא    ממהה  דדככתתבב  ררשש""יי  דדאאססווררדהא  ,איסור אחר
ללממצצררייםם  ללקקננוותת  אאפפיי''  ססווססייםם  דדייייקק  ררשש""יי  ווככתתבב  
וועעוובבררייםם  בבללאא  תתווססייפפווןן  ללרראאוותתםם  עעוודד  עעדד  

דדההללאאוו  ההזזהה  קקאאיי  עעלל  עעצצםם  רראאייייתת    --עעווללםם,,
ווללאאוו  זזהה  ההוואא  אאפפיי''  עעלל  ססחחווררהה  עעםם    ,,ההממצצררייםם

, ההממצצררייםם  ששעעצצםם  רראאייייתתםם  ששלל  ההממצצררייםם  ננאאססרר
וכשבאו לקנות סוסים ראו את המצרים, וזהו 

 האיסור וכך ס"ל להבבלי להדיא.
כ האיסור הנאמר בפרשתנו הוא לאו משא"

עעלל  ההאאררץץ  ששלל  דאסור להשתקע בארץ מצרים 
ועל זה נאמר ,,לא  ,,אאררץץ  ממצצררייםם  ווללאא  עעלל  ההעעםם

ההייייננוו  דדאאססוורר  תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד'' 
דווקא לשוב ,, דייק קרא. וללייששבב  דדררךך  קקבבעע

 . ''להתיישב במצרים,,היינו  ''בדרך הזה
  

  דדההאאייססווררנמצא דדברי רש"י ברור מללו  ייבב..
ככאאממוורר  אאףף  בבדדררךך  אאררעעיי  אאתת  ההממצצררייםם  ללרראאוותתםם  
ממששאא""ככ  ההאאייססוורר  ללחחזזוורר  ללאאררץץ  ממצצררייםם  . ווללססחחווררהה

, ששםם  ככלל  ההאאייססוורר  ההוואא  ררקק  ללההששתתקקעע  ששםם
וכמפורש בספרי לא תוסיפון לשוב בדרך 

ללייששייבבהה  אאיי  אאתתהה  חחווזזרר  אאבבלל  אאתתהה   -הזאת עוד, 
. וכן גם מה שפסק חחווזזרר  ללססחחווררהה  ווללפפררקקממטטייאא

ק הרמב"ם פ' ה' מהל' מלכים הלכה ח' פסק ר
לגבי האיסור של ,,ארץ מצרים'' דשם פסק 
להדיא דמותר לחזור לארץ מצרים דמותר 
לחזור לסחורה ולפרקמטיא וכל האיסור הוא 

 רק לחזור ולהשתקע שם. 
ולפ"ז מיושב שפיר כפתור ופרח אמאי לא  ייגג..

נחשב לניקנור איסור מאי דהלך למצרים 
להביא דלתות לביהמ"ק השני וכמוש"כ התו"י 

העבירה שהלך למצרים עמד שם דלא בגלל 
ממששווםם  דדללפפיי  דדררששתת  עליו נחשול לטובעו 

ההססייפפרריי  דדללגגוורר  ששםם  אאיי  אאתתהה  חחווזזרר  אאבבלל  אאתתהה  
 חחווזזרר  ללססחחווררהה,,  ללאא  עעבברר  עעלל  אאייססוורר

אך אכתי לא מיושב דאמנם לא עבר על הלאו 
 –של ,,לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד'' 

 

אבל אכתי הא איכא לאו דלא תוסיפון 
ורה?!  וכמו לראותם דזה נאסר אפי' לסח

שכתב רש"י דשלוחי שלמה עברו על הלאו 
דלא תוסיפון לראותם עוד דזה נאסר גם 

 לסחורה?!
             *          *         * 

 

דדבבאאממתת  ננקקננוורר  אך לפי דברינו ניחא שפיר  יידד..
ההייהה  בבתתקקוופפתת  בבייתת  ששנניי  ווככששההללךך  ללההבבייאא  אאתת  
ההדדללתתוותת  ממממצצררייםם  ההייהה  זזהה  ללאאחחרר  ששבבאא  ססננחחררייבב  

דהמצרים , נמצא וובבללבבלל  אאתת  ככלל  ההעעווללםם  ככווללוו
שגרו בשעתו במצרים כבר לא היו שם 
ונתערבו בעולם, ומצד זה כבר פקע האיסור 
כיון דבמציאות אין מצרים במצרים ואין אנו 

וואא""ככ  ששייייךך  ררקק  ההללאאוו  יודעים איפה נתערבו, 
דדללאא  תתווססייפפווןן  ללששוובב  בבדדררךך  ההזזהה,,  ווככאאממוורר  ללאאוו  
, זזהה  ההוואא  ללככוו""עע  ררקק  ללייייששוובב  קקבבעע  ווללאא  ללססחחווררהה

סיפון לראותם שלא כמו האיסור של לא תו
 שהוא גם על עראי ועל סחורה. 

 

ששללווחחיי  ששללממהה  ששזזהה  ההייהה  ללפפנניי  ברם על  טטוו..
  ששססננחחררייבב  בבללבבלל  אאתת  ככלל  ההעעווללםם  ככווללוו  עעללייההםם
, ררבבץץ  ההאאייססוורר  ששלל  ללאא  תתווססייפפווןן  ללרראאוותתםם  עעוודד

דדההאא  אאזז  ההייוו  קקייייממייםם  ששםם  בבממצצררייםם  אאננששיי  ממצצררייםם  
דדההוואא  ללפפנניי  ששססננחחררייבב  בבללבבלל  אאתת  ככלל  ההעעווללםם  

 ככווללוו..  
בלאו דלא  ואמטו להכי כתב רש"י דעברו

 .תוסיפון לראותם עוד
 

וניחא נמי מאי דפסק הרמב"ם בפ' ה' מהל'  טטזז..
דמותר  (הובא לעיל אות ו')מלכים הלכה ה' 

לחזור לארץ מצרים לסחורה ולפרקמטיא, 
ואין איסור אלא להשתקע שם, משום 
דהרמב"ם כתב רק את האיסור דעדיין שייך 
וקיים ועומד בעינו, והאיסור היחידי שקיים 

לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד,  הוא רק
לישיבה  –דאיסור זה משמעותו רק ,,לשוב'' 

דהיינו כדי להשתקע, משא"כ האיסור ד,,לא 
תוסיפון לראותם עוד'' דמשמעו אף דרך עראי 

איסור זה אינו שייך במציאות כלל  -ולסחורה, 
מאז שבא סנחריב ובלבל את כל העולם ואין 

כך אין יודעים היכן הם אנשי מצרים הל
 .להרמב"ם להביא דין זה
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ררשש""יי  ממחחדד  גגייססאא  דדסס""לל  הרי שנחלקו  דד..
ווההררממבב""ןן  , דדההאאייססוורר  ההוואא  אאףף  עעלל  ההללייככהה  ללססחחווררהה

ממאאיידדךך  גגייססאא  דדסס""לל   ווההחחייננווךך  ווההססממ""גג
ככההייררווששללממיי  דדההאאייססוורר  ההוואא  ררקק  ללקקבבעע  וואאייןן  

 . אאייססוורר  ללייררדד  ללססחחווררהה
            *         *         * 

  

ולדעת רש"י צ"ל דכנראה לכאורה הויא  הה..
 פלוגתא בין הבבלי לירושלמי בנדון זה.

בבבלי יומא לח' ב' איתא דכשהלך  הנהד
נקנור להביא דלתות מאלכסנדריא של מצרים 

ובעו ... ונעשו לו טעמד עליו נחשול שבים ל
שם ד"ה עמד נחשול  שניםיס' ניסים, וכתב בתו

דדללאא  בבגגלללל  ההעעבבייררהה  ששההללךך  ללממצצררייםם  עעממדד  עעללייוו  
ההננחחששוולל  ללטטוובבעעוו  דדההאא  דדררששייננןן  בבסספפרריי  ללגגוורר  ששםם  

לכיבוש  ההאאיי  אאתתהה  חחווזזרר  אאבבלל  אאתתהה  חחווזזרר  ללססחחוורר
 הארץ. 

כתב להדיא דמותר  י על הבבלי"הרי לן דהתו
וואא""ככ  ננננעעללהה  בבפפננייננוו  ההדדררךך  ללווממרר  לילך לסחורה, 

. וא"כ שוב דדזזוו  פפללווגגתתאא  בבייןן  ההבבבבלליי  ווההייררווששללממיי
 לא נדע לפלס נתיבותנו בזה.

  

לכים הלכה וביותר דברמב"ם פ' ה' מהל' מ וו..
מותר לחזור לארץ ה' איתא להדיא ז"ל שם: 

אין איסור אלא מטיא, ומצרים לסחורה לפרק
הרי לכאורה פליג להדיא  להשתקע שם. ע"כ.

על רש"י. וצ"ב מה דעת הרמב"ם לפסוק כן 
דלא כפי העולה מפשטות הסוגיא דהבבלי 

 .(באות א')ין שהובאה לעיל רבסנהד
  

ווללככאאווררהה  ההדדררךך  ההייחחיידדהה  ללפפננייננוו  בבדדעעתת    זז..
הבבלי  דס"ל דנחלק בזה ההררממבב""םם  ההייאא  ללווממרר

ווההררממבב""םם  פפססקק  ככההסספפרריי  עם הספרי והירושלמי, 
 . ואכתי צ"ע.  ווההייררווששללממיי

              *        *        * 
 
ואף אמנם לכאורה כך דרכו של הרמב"ם  חח..

לפסוק כהירושלמי. וכפי שכתב להדיא בתשו' 
ווההוואא  דדבברר  יידדוועע  .... מהרי"ק שורש ק' וז"ל:

ששררבבייננוו  ממששהה  ררגגיילל  ללפפססווקק  עעלל  פפיי  ההייררווששללממיי  
ואפי'  ,ייוותתרר  ממככלל  ההפפווססקקייםם  ההיידדוועעייםם  אאצצללייננוו

כדברי  במקום שאין תלמודינו מוכיח
היכא  לפעמים יפסוק כמותן ,הירושלמי

שתלמודינו מעמיד משנה או ברייתא בשינוי 
 דחיקא והירושלמי מפרשא בפשטא תופס לו 

 

 כדפי' שיש לומר שרבינו ....שיטת הירושלמי 
 ע"כ.  משה הולך אחר שיטת הירושלמי.

י' וכן איתא להדיא בביאור הגר"א או"ח ס
 וז"ל: (שכתב על הרמב"ם)תקמו' סעי' ה' 

ווננרראאהה  ששססממךך  עעלל  ההייררווששללממיי,,  ככדדררככוו  בבררוובב  ...
.... היכא שהסוגיא פשוט שם יותרההממקקווממוותת  

 ע"כ.
וביותר איתא בביאור הגר"א סי' תלו' על 
המחבר בסעי' א' לגבי מה דפסק השו"ע 
כהרמב"ם דהיוצא מביתו קודם ל' יום לפסח 

 וז"ל:  כתב אינו צריך לבדוק
ור"ל דוקא ספק חמץ וכמו שכתב בירושלמי 
 ,והביאו הר"ן, ובספק, אבל ודאי אפי' מר"ה

אבל אינו נראה כן לפי גמרא ע"ז הגר"א וכתב 
שלנו שאמרו לבער, וכן כתב הטור ושאר 

אאבבלל  ההררממבב""םם  דדררככוו  ללננטטוותת  אאחחרר  פוסקים ,,
 ....''. ההייררווששללממיי  בבררוובב  ממקקווממוותת

זצ"ל  וז"ל הגאון רבי ירוחם פישל פערלא
]הנודע בפירושו לסה"מ לרס"ג[ בחוברת קול 
תורה )שנה א' חוברת ד' ה'( שיצא לאור 

ווככבברר  יידדוועע  דדררככוו  ששלל  בחודש כסלו שנת תר"ץ...
ההררממבב""םם  זז""לל  דדבבככלל  ככייוו""בב  דדעעתתוו  דדקקיייי""לל  

 . ע"כ.  ככההייררווששללממיי  ננגגדד  תתללממוודדאא  דדיידדןן
ללאא  ששבבקק  להלן בס"ד  אאממננםם  ככפפיי  ששייבבוואארר

 , דכפיההררממבב""םם  ההבבבבלליי  ללפפססווקק  ככההייררווששללממיי
 ללאא  פפללייגגיי  ככלללל  ההבבבבלליי  ווההייררווששללממיישיבואר 

 וכל אחד מהם קאי בשם איסור אחר כדלהלן.  
                 *     *     * 

 

וכדי ליישב על מכונם כל האמור לעיל,  טט..
דדרך חדשה דרכו בה כל בס"ד נראה לומר 

הנך קמאי בביאור ובגדר איסור חזרה וישיבה 
 במצרים כדלהלן.  

               

דדששנניי  אאייססווררייםם  אי ויראה לומר דדעת הנך קמ יי..
 בפרשת בשלח ::ננאאממררוו  ללגגבביי  חחזזררהה  ללממצצררייםם

יפּו ִסא תל מצרים היום כי כאשר ראיתם את...
פסוק שני נאמר בפרשת . ראותם עוד עד עולם

 .לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד....שופטים 
ההאאממוורר  בבפפ''  , ווללממעעששהה  ששנניי  ללאאווייםם  ננפפררדדייםם  ההםם

עעלל  ההעעםם  ההממצצרריי  ששללאא    תתעעששהה  ששללחח  ההוואא  ללאאבב
אאתת  ההעעםם  ההממצצרריי   ייווססייפפוו  ללרראאוותת  עעוודד  עעדד  עעווללםם

ובאמת נאמר הפסוק כשהיו ) בבככלל  ממקקווםם  ששההםם
 .(על ים סוף שזה כבר לא בארץ מצרים
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 תש"פ טיםפשו| פרשת 6עלון מס' 
 

ווללאא  ייששייבב  אאתת  ההעעםם    ררקק  ללאא  ייררבבהה  ללוו  ססווססייםם
הה''  אאממרר  ללככםם  ללאא  ממצצררייממהה  ללממעעןן  ההררבבוותת  ססווסס  וו

  ((''פפססווקק  טטזז  ''פפררקק  ייזז))  ווןן  ללששוובב  בבדדררךך  ההזזהה  עעוודד..פפתתווססיי
 

ככיי  אאששרר  רראאייתתםם  אאתת    ........ווייאאממרר  ממששהה  אאלל  ההעעםם  
  ..ממצצררייםם  ההייווםם  ללאא  תתסספפוו  ללרראאתתםם  עעוודד  עעדד  עעווללםם

    ((''גג''  פפססווקק  יידדששממוותת  פפ''  יי))
 

תנו רבנן לא ירבה  בבבלי סנהדרין כא' ב' אא..
 -יכול אפילו כדי מרכבתו ופרשיו  ,לו סוסים

לו אינו מרבה אבל מרבה  -תלמוד לומר לו 
 הוא כדי רכבו ופרשיו.

ממצרים לארץ הסוסים באים וברש"י שם ...
 ישראל, וצריך לשלוח שלוחים לקנות לו

סוסים, ועוברים בלא תוסיפו לראותם עוד עד 
 עולם.

חזינן מדברי רש"י דאף ללכת למצרים 
 לסחורה בלבד ולא לישיבת קבע גם אסור.

על סמך דברי הגמ'  בפרשתנווברש"י 
בסנהדרין שם כתב בד"ה לא ירבה לו סוסים. 

את העם  אלא כדי מרכבתו שלא ישיב
מלכים א' פ' י' )מצרימה כמו שנאמר בשלמה 

ותעלה ותצא מרכבה ממצרים בשש  (פסוק כט'
 מאות כסף וסוס בחמישים ומאה.   

וכן משמע מהסוגיא בסנהדרין דלהלן אמר רב 
תורה... שתי  יצחק מפני מה לא נתגלו טעמי

לו טעמן ונכשל בהם גדול מקראות נתג
וכתיב לא ירבה לו סוסים ואמר  העולם...

יב, וכתי' ותצא שלמה אני ארבה ולא אש
ווממששממעע  ששבבזזהה  ששקקננוו  ע"כ. מרכבה ממצרים...

ממבבלליי  ללששבבתת    ממררככבבהה  בבממצצררייםם  ככבברר  עעבבררוו  בבללאאוו
 .ייששייבבתת  קקבבעע

 
 

הוקשה וברמב"ן על התורה שם כתב וז"ל:  בב..
פ' )לי בזה כי אמרו בירושלמי בסוף סנהדרין 

ללייששייבבהה  אאיי  אאתתהה  חחווזזרר  אאבבלל  אאתתהה   - (י' הלכה ח'
 ולפרקמטיא ולכבוש הארץ.... חחווזזרר  ללססחחווררהה

 .(ע"כ הירושלמי)
ואם ישלח המלך ויקנה משם הסוסים והרכב 
סחורה היא זו ומותר... ואחר כך הזהיר על 
המלך שלא ישיב את העם מצרימה שיהיו לו 

מעבדיו ומעמו שרי מקנה יושבים בערי  שם
כענין שנאמר  ,הרכב למען הרבות סוס

בשלמה ואת כל ערי המסכנות אשר לשלמה 
הרכב וגו'.... וכן היו לו במצרים כמו  ואת ערי

שנאמר ומוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים 
... שלא היה אדם רשאי להוציא ממצרים 
 סוסים שלא ברשות מלך מצרים, והיו נותנין

לו מכס מהם. ונתן פרעה לשלמה מוצא 
הסוסים, כלומר שיוציא הוא כרצונו והוא 
שיתן הרשות לאשר ירצה ויהיה המכס שלו. 
והיו לו שם הסוחרים ,,עומדים במצרים'' קונים 
הסוסים כולם ושולחים אל אדוניהם כרצונו 
 ומוכרים האחרים לשאר מלכי הארץ ... ע"כ. 

  

דברי  נמצא דלדעת הרמב"ן בהסתמך על גג..
ההייררווששללממיי  ככלל  ההאאייססוורר  ההוואא  ררקק  ללגגוורר  בבממצצררייםם  

ווררקק  ככששגגררייםם  דדררךך  קקבבעע   אאבבלל  ללססחחווררהה  ממוותתרר
 .עעוובבררייםם  בבללאאוו

וכן הוא להדיא בחינוך מצוה תצט' בלא ירבה 
ששללאא  ייששללחח  ללממצצררייםם  ממעעממוו  לו סוסים ז"ל: 

וכן )לגדל שם סוסים.  ששייקקבבעעוו  דדייררתתםם  בבממצצררייםם
הוא בסמ"ג הובא בשפתי חכמים פ' יז' אות 

 .(ט'
 

 תתרריי  גגוווונניי  דדאאייססווררייםם,,  ללששוובב  ללאאררץץ  ממצצררייםם  עעצצממהה  ווככןן  ללרראאוותת  אאתת  ההעעםם  ההממצצרריי
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  ההממחחננךך  ההדדגגוולל  ההררהה""גג  רר''  אאללייההוו  ששפפייגגלל  זזצצ""לל    
  ננללבב""עע  זז''  ממננחחםם  אאבב  תתשש""פפ

ר' אליהו נולד בבני ברק בראשיתה, נימול על ברכי מרן החזו"א זיע"א וזכה  
להתברך ממנו ולהבחן אצלו, שמש כחמישים שנה מלמד בת"ת תורת אמת  

דבוק ברבינו כל השנים ומשחר   בבני ברק וחינך דורות של תלמידים. היה
 לפתחו לעצה ולברכה.

  תתווככחחתת  ממווססרר
מדי שנה היו נבחנים תלמידי כתה ז' אצל גדולי ישראל על הפרק בגמ'  
שלמדו במשך השנה, היה זה בשנת תשמ"ג ביקש ר' אליהו זצ"ל מרבינו  
שליט"א אם יוכלו לבוא להבחן אצלו כמה תלמידים שהצטיינו במיוחד,  

ילדים יבואו? ור' אליהו סיכם עמו שיבואו חמשה ילדים,   רבינו בירר כמה
למחרת הגיע ר' אליהו עם ששה תלמידים, ורבינו תכף שם לב לשינוי,  
ושאל הרי אמרתם שיבואו חמשה?, ענה לו ר' אליהו שאכן ילד אחד  
התחנן להצטרף ברגע האחרון, רבינו שאל את הילדים כמה שאלות על  

צטיינות חוץ מילד אחד, רבינו לחש לו  הפרק הנלמד, כשכולם ידעו בה
באוזנו ושאל נכון שאתה הוא זה שהצטרפת ברגע האחרון? הילד הנהן  
בראשו, ואז פנה אליו רבינו ואמר לו "כשלא חוזרים לא יודעים"..., כי  
הבין רבינו שלא חזר מספיק, לאחר מכן סיפר הילד שכשחזר לביתו בכה  

מר לו רבינו נכנסו עמוק לליבו,  מאד, והעיד שהמילים הפשוטות הללו שא
ועלה ונתעלה, וכיום הוא משמש בקודש כר"מ באחת הישיבות  

 המפוארות.
  ווייההיי  ללממוופפתת

לפני נישואי אחת הבנות של ר' אליהו היתה הזדמנות לקבל מענק גדול  
ממשרד השיכון למי שרכש דירה בקרית ספר, אלא שתום תקופת מתן  

פני התאריך בו היתה אמורה המענק היתה אמורה להסתיים זמן קצר ל
להנשא, א' מעובדי המועה"ד בבני ברק הציע לר' אליהו שיכין לו כתובה 
כאילו כבר נישאו הזוג, וכך יוכלו לקבל את המענק, התייעץ ר' אליהו עם  
הגרמ"מ שולזינגר שנהנה מהרעיון אבל הוסיף שכששואלים את גדולי  

ר' אליהו למרן הגראי"ל  ישראל אף פעם לא מפסידים! וכדאי שישאל, הלך 
שטיינמן זצוק"ל ושח לו כל פרטי הענין, אולם מרן הגראי"ל לא רצה  
להשיב, רק אמר לו שישאל את רבינו שליט"א. הלך ר' אליהו לרבינו  
שליט"א וסיפר לו את כל הנושא ושאל כדת מה לעשות, ענה לו רבינו אם  

של גדול אחד   אתה רוצה שיתירו לך, כאן נקב רבינו ברמז מקום מגוריו
שדעתו לקולא בענין, אבל הוסיף רבינו, אבא היה אומר שמשקר לא  
מרויחים, וה' יעזור שלא תפסידו. ואכן נמנע ר' אליהו לעשות כן, ויהי  
למופת שזמן מה לפני החתונה לפתע נתנה הממשלה אורכה נוספת למתן  

 המענק, וכך הסתדר הענין על הצד הטוב ביותר.
  בבררככהה  ווההדדררככהה

שנ"ד כשהוצרך ר' אליהו לנסוע לחו"ל לשמחה משפחתית, בא  בשנת ת
לרבינו לבקש ברכת הדרך, רבינו איחל לו בהצלחה והוסיף תזהר מ"חדש",  
ואכן ראה סעייתא דשמיא מיוחדת כשכולם נחלצו לדאוג לו שיהיה הכל  

 רק מ"קמח ישן".
  אאממווננתת  חחככממייםם

כשנשאל   תקופה ארוכה התפלל ר' אליהו בערבית של מוצש"ק ב"לדרמן"
פעם מה ראה לטרוח עד לדרמן להתפלל ודוקא אז, ענה בפשטות, כי חפץ  

 לזכות ב"אגוטע וואך" של רבינו שיהיה ברכה לכל השבוע...
כשהיה מגיע לרבינו להתייעץ או לברכה והיה מציג את שמו היה רבינו  
אומר לו "נדמה לי שלמדת איתי בכתה", ור' אליהו היה אומר לו שזה אחיו  

 .הגדול

ככ""קק  ההאאדדממוו""רר  ממססאאדדייגגווררהה  זזצצווקק""לל  ששההוובבאא  ללממננווחחוותת    
    ללבבננוו  ההצצעעייררההששבבוועע,,  ננככננסס  עעררבב  ששממחחתת  ההבברר  ממצצווהה  

אאלל  ממעעווננוו  ששלל  ממררןן  ששרר  ההתתווררהה  ההגגרר""חח      ((בבששננתת  תתששעע""דד))
קקננייבבססקקיי,,  ההאאדדממוו""רר  זזככהה  ללחחבבייבבוותת  ממייווחחדדתת  ווממררןן    
  ההששייבב  בבאאווררחח  ננדדיירר  ללששאאללוותת  בבעענניינניי  חחייננווךך  וובברר  ממצצווהה,,

  ההאאםם  יישש  ללווממרר  ''בבררווךך  ששפפטטררנניי''  גגםם  ממררחחווקק??
 התמליל המלא:

האדמו"ר: אם כשזוכים לקיים את המצוה של חינוך  
 .ומלכות בשלימות אפשר לומר בשם

 .רבינו: בבר מצוה לא אומרים בשם ומלכות
האדמו"ר: מדוע כי המקור הוא מהמדרש בתולדות  

 .ואין מקור אחר
 .רבינו: כן

האדמו"ר: אבל ברכה בלי שם ומלכות יש אומרים  
 .שזה כלל לא ברכה

 .רבינו: נו, בכוונה זה כאילו עם שם
בעוד  אדמו"ר: מתי אפשר לומר את הברכה ה

 חודש?
ו: המנהג בשעה שמקבל את העלי', אומרים את  רבינ

 .הברכה
האדמו"ר: מתי שמקבל עלי' כמצווה ועושה כשהוא  

 .כבר בר מצוה
 .הגר"ח: כן

האדמו"ר: ראיתי כאלו שדנים במקרה שהאבא  
חלילה לא יכול להשתתף בבר מצוה אם יוכל לומר  

 .את הברוך שפטרני במדינה אחרת
משמע שהוא   [א.ה. .רבינו: אומרים מעונשו שלזה

 סמוך אליו]
 .האדמו"ר: שהקב"ה יעזור בשמחות

 .רבינו: אגוט יאר
  רר''  אאללייההוו    
  ששפפייגגלל  זז""לל

בבבבררככתת  ממזזלל  טטוובב        
בבבברר  ממצצווהה  ללננככדד    
ממששוותתףף  עעםם  ממררןן    

ששרר  ההתתווררהה  ההגגרר""חח    
קקננייבבססקקיי    
  ששייבבללחחטט""אא

 

  ממיי  ממככיירר
התגלגל לידינו תמונה בא נראה מרן שליט"א  

של התמונה) בערך בשנת  שמאל צד (ב
תשמ"ה, יושב בשמחת שבע ברכות, בשולחן  

 הכבוד יושב אדמו"ר חסידי.
את  נשמח עם מי מקוראנו יידע לזהות 

 .הדמויות המופיעות כאן

 ללוויי  ייצצחחקקבת  ררבבקקהה לע"נ
 בבננייממייןן  דדוודדבן  ייההווששעע  ששללווםםרבי 
   ללוופפססז"ל  בבדדייעעההן ב ממררדדככיירבי  לע"נ

 ס"גשתאלול  ו'נלב"ע 
 ע"ה אאססתתררבת  ללייגגלל  ששררהה לע"נ
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 עעלל  ההפפררששהה  םםפפנניינניי
 ואתה תבער הדם הנקי מקרבך כי תעשה הישר בעיני ה' (כ"א, ט')

ה ערופה, טעון ביאור למה בדיוקת עגלפרשפסוק זה הנאמר בסוף 
הכוונה. ורש"י כאן כתב: ואתה תבער, מגיד שאם נמצא ההורג אחר

 שנתערפה העגלה, הרי זה יהרג, והוא הישר בעיני ה'.
אבל עדין קשה, שלשון הפסוק 'כי תעשה הישר בעיני ה'' משמע שעשית

 הישר בעיני ה' הוא סיבה לאיזה דבר, וחסר הסבר.
שאם ישראל(ראה תרגום יונתן כאן, והשל"ה) ויש לומר, איתא בקדמונים 

שבאותו דור זכאים, היו יוצאין מהעגלה תולעים והולכין לבית הרוצח,
 ובית דין דנים אותו.

 ולפי זה מובן היטב הפסוק:
מתי תזכה לבער את הרוצח שהרג דםאי'ואת תבער הדם הנקי מקרבך', 

-' יאו עגלה ערופה 'כי תעשה הישר בעיני ה'נקי, על ידי שבית דין יב
ים וימצאו אתעלזכאין ומתנהגים כראוי, יצאו תו אם יהיו הדור ינו,יה

 הרוצח.
על עניני עגלה ערופה, מביא רבינו(סימן י"ב, סי"ג) ובספרו נחל איתן 

מראשונים אחרים עוד דעות מהיכן ומתי יצאו התולעים, ומאריך שם
יתההי ר צדיקים גמורים,ואם היה הדשם: לברר הדעות, ומסקנתו 

ולכת לבית הרוצח, ובית דיןמהנחל קודם העריפה, וה עגלה יוצאהה
ו את העגלהאחרי שערפ ,ישו, ואם היו פחות זכאיםן אותו להעננוטלי

ם והולכים לביתוגמרו כל מצוותה, היו יוצאין מטבורה נחיל של תולעי
.(וראה שם עוד)כלל, לא היו הולכים גם התולעים  היו זכאין הרוצח. ואם לא

))ךך((ששבבעעננוו  ממטטוובב                                                            

 פרשת שופטים 394 'גיליון מס

 שמינית שנה "פתש

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

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

 לראות ברכה והצלחה בכל הענינים
 053-3145900לתרומות : 

 ההקקוורראאייםם  ההעעררוותת  
 ייש"כ על העלון הנפלא הנקרא בשקיקה מידי שבוע.

שאצל הספרדים יש מנייני נץ  רצינו להעיר בענין מהפכות מנייני הנץ, 
רבים כמעט בכל בית כנסת ברחבי, מימים ימימה. עוד מזמן שעלו 

(בעיקר זקנות)  מארצות המזרח. וכן עזרות נשים רבות פתוחות ונשים 
 ם.-רבות מגיעות. אפשר לראות זאת לדוגמא בביהכ"נ מוסאיוף בי

וממש פלא שכתבתם שכנראה זה המנין היחיד שיש שם עזר"נ פעילה.  
וכי אינכם יודעים שיש בירושלים כותל שם מתפללות נשים רבות 

 בנץ?!
כמו"כ יש עוד כמה רבנים שפעלו רבות להחדרת מנייני הנץ, כגון הגר"ש 

 ופס רבה של עכו, והגר"א בן דוד, שהקימו מנייני נץ במקומות רבים.ל

 אאווצצרר  חחדדשש
השבוע התעשר עולם הספר התורני בכלל, ומדף הרחב של ספרי מרן
שליט"א בפרט, בספר נדיר מסוגו מקיף על כל שמות אנשים ונשים

 יט"א.מאוצרותיו של מרן של
 

ידידינו החשוב שמות חיים' חיבר וליקט -את הספר החדש 'אוצר 
שזכה קרוב לעשרים וחמש שנה שליט"א הרה"ג ר' אברהם סרוסי

לשהות כל צהרים לצד מרן שליט"א בשעת קבלת הקהל. במשך הזמן
הוא רשם כל תיבה היוצאת מפיו, בדגש מיוחד הוא שם על השמות.
הספר יצא לאור לרגל השמחה השרויה במעונו בהכנס בניו התאומים

 במזל טוב. עול תורה ומצוותנועם ל
 

ים קוראים,כידוע, בשנים האחרונות מרן מעורר על השמות שאנש
אם זה לפעמים שמות של רשעים, או גוים, או סתם סימן לא טוב,

 וכן מחליף ומשנה שמות.
 

ב של אלפי שמות,-דרת לפי ערכי אבספר שלפנינו מובא רשימה מסו
 ם הסבר לצד כל שם, אם הוא מומלץ מאוד.ע
 

בתוך הספר בלול גם מעשי רב רבים השייכים לזה. כך למשל הוא
שליט"א העיר פעם על שמו של רב העיר העתיקה,מביא כי מרן 

הגאון רבי אביגדור נבנצל שליט"א, כי הוא רושם את שמו 'אביגדר'
בשני שמות(דה"א ד' ד') אך לדעת מרן שליט"א מכיון שבתנ"ך נזכר 

"אבי גדר" ומאידך בספר סדר הגט מובא לכתוב במילה אחת
אבל גם לרשוםך לכתוב אביגדור, י', לכן צרו"אביגדור" מלא עם 

 במילה אחת, וגם בלי ו', הוא תרתי דסתרי... -אביגדר 
 

פנינה נוספת מצאנו בין בתרי הספר, אודות אנשים הקוראים לבתם
'אילת השחר', כי בא פעם מעשה לפני רבינו ושאל אם הכוונה היתה
לקרוא על שם ספרו של רבי אהרן ליב שטינמן... אך למעשה לא אמר

 להחליף את השם ועי' יומא כ"ט.
 

פיס אתלא נותר לנו אלא לברך את הרב המחבר שליט"א שיזכה להד
 .כל כתביו, וימשיך להעשיר את עולם התורה בכתביו המיוחדים

ידוע ומפורסם מנהג רבים, לומר בסוף תפילת שמונה עשרה פסוק 
מהתנ"ך שמתחיל באות בה מתחיל שמו של המתפלל, ומסתיים באות 
בה מסתיים שמו. ומובא בספרים הקדושים ובשל"ה הקדוש, שהאומר  
פסוק כזה בכל סיום תפילתו לאחר 'יהיו לרצון', הרי זו סגולה שלא ישכח 

, רבים נוהגים כך, ואף רבינו שליט"א סידר  שמו בעולם האמת. כאמור
 רשימה כזו של פסוקים, המודפסת בחלק מהסידורים.

 
שאלה מענינת נשאל רבינו שליט"א בענין זה: מי ששמו הוא 'ישי' כשם  
אביו של דוד המלך, והפסוק 'יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' 

שהרי הוא מתחיל באות י'  מתאים לשמו, (תהילים י"ט ט"ו) צורי וגואלי' 
האם יוצא ידי הזכרת הפסוק הזה בכך שאומר בסדר   -ואף מסתיים בה 

 התפילה 'יהיו לרצון' וגו', או שעליו לומר דווקא פסוק אחר?
 

והשיב רבינו שליט"א, כי יכול לקיים את הסגולה בפסוק זה של 'יהיו 
יכפול לרצון', אך לא בפעם הראשונה שמזכירו בתפילה, אלא יחזור ו

 פסוק זה פעם שניה.
 

במאמר מוסגר כדאי לציין דבר מעניין שלא רבים יודעים ממנו, כי דעת  
רבינו שליט"א שמי שיש לו שתי שמות, צריך להזכיר שלשה פסוקים:  
אחד לפי האותיות של שמו הראשון, השני לפי האותיות של שמו השני, 

רונה של  והשלישי לפי האות הראשונה של שמו הראשון והאות האח
אומר פסוק שמתחיל בי' ונגמר  -שמו השני. כגון מי ששמו 'יעקב ישראל' 

 בב', פסוק שמתחיל בי' ונגמר בל', ופסוק שמתחיל בי' ומסתיים בל'.
 

 )'ארחות יושרהובא בקו שע"י ארגון '(

  ההוודדעעהה  חחששוובבהה
  חח""בבסס""דד  ששלל  דדבברריי  ששיי  440000ההגגללייווןן    ייצצאא  חחגג  ההססווככוותת  ללקקרראאתת

 ,רשימה מקיפה ביותר של כל ספרי מרן שליט"או מכינים נאנח
 ,הספרים שמביאים משמו פסקים ותשובות ן כלוכ

 חיבוריםספרים ו יש תחת ידינו רשימה גדולה של ובס"ד כבר
ודע על ספר או קובץ וכדו' מי שיכל ובזה באנו בבקשה 

 .עדכן במערכת בהקדםשיסקים או שו"ת ממרן שליט"א פ שמביא
 

 פפייננטטוו  ווששממווללההלהצלחת משפחות 
ג חשון "זצ"ל נלב"ע י ייששרראאלל  ייצצחחקקבת הרב  ע"ה ררחחללמרת  לע"נ

 זכות התורם שיראה ברכה והצלחה בכל הענייניםל
זצ״ל  ממששהה 'בת ר קקווגגייעעללססקקיי  ששווללממייתתקנית מרת האשה הצד "נלע

 , תנצב"הח׳ אב תשנ״ז נלב"ע
 ב"ע י"ב אב תשע"טנל ממטטייללדדהה  ווננייססייםםבת  תתממררלע"נ 
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פ"שת שיפפוש תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת שופטים תש"פ

רתמוש תהוה עש ה' אלקוךר

 הקש" בון ועקב ראוש תשר די" כרב מאדש ה"אשין
לאית ת' "בתו של רתמוש תהוהר שהוא האית הכרב

לטובה,  עלינו  הבאה  קודש  שבת  לקראת 

מה  בעתו  דבר  אלול,  בחודש  הראשונה  השבת 

עם  שופטים  פרשת  השבוע  פרשת  לקשר  טוב 

שמובא  מה  פי  על  התשובה,  חודש  אלול  חודש 

זושא  ר'  הרבי  הרה"ק  בשם  הקדושים  בספרים 

המשמעות  קדשו  בדברי  שביאר  זי"ע,  מאניפולי 

של תשובה, שהיא נוטריקון ה' מצוות, שכל אחד 

מישראל צריך לקיים כדי שיזכה לתקן את כל מה 

שפגם בתשובה שלימה, והנה הן:

ת' )דברים יח-יג(: "ת'מים תהיה עם ה' אלקיך".

ש' )תהלים טז-ח(: "ש'ויתי ה' לנגדי תמיד".

ו' )ויקרא יט-יח(: "ו'אהבת לרעך כמוך". 

ב' )משלי ג-ו( "ב'כל דרכיך דעהו".

ה' )מיכה ו-ח(: "ה'צנע לכת עם אלקיך".

הכל  "כי  פ"ד(:  ד  שער  )ע"ח  הוא  גדול  כלל  והנה 

ת'  האות  כי  זה  לפי  נמצא  ההתחלה".  אחר  הולך 

"תמים  על  רמז  שהיא  תשוב"ה,  של  הראשונה 

מצות  של  השורש  היא  אלקיך",  ה'  עם  תהיה 

תשובה. הנה כי כן הבה נתבונן במצוה זו המפורשת 

ה'  עם  תהיה  "תמים  שופטים:  פרשת  בפרשתנו 

אלקיך". ופירש רש"י: "תמים תהיה עם ה' אלקיך, 

התהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר 

העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות, 

ואז תהיה עמו ולחלקו".

 רתמוש תהוהר ת' "בתו, 
כאולי קווש מאלרף יעד תורי

מדברי "בעל הטורים" אנו למדים כמה חשובה 

במסורה  שנמסר  מה  שמביא  מה  פי  על  זו,  מצוה 

רבתי,  ת'  "תמים" באות  לכתוב בספר תורה תיבת 

כלומר ת' גדולה, ומבאר הענין בלשון קדשו: "תמים 

קיימת  כאילו  בתמימות,  תלך  שאם  גדולה,  תי"ו 

וצריך ביאור להבין הענין מדוע  ועד תי"ו".  מאל"ף 

באמת חשובה מצוה זו כל כך, עד שהמקיים אותה 

נחשב כאילו קיים כל התורה מאל"ף ועד תי"ו.

פי  על  בזה,  הענין  פעם  לבאר  הרחבנו  כבר 

לעג  אחד  מין  כי  פח.(  )שבת  בגמרא  שמצינו  מה 

עם  "עמא דפזיזא"  לפני רבא, לכנות את ישראל 

לנשמע  נעשה  הקדימו  כי  במעשיו,  פזיז  שהוא 

וקיבלו את התורה לקיימה, עוד לפני ששמעו אם 

דסגינן  "אנן  רבא:  לו  השיב  לקיימה.  יכולים  הם 

לב  בתום  עמו  "התהלכנו  ]רש"י:  בשלימותא 

כדרך העושים מאהבה, וסמכנו עליו שלא יטעננו 

בדבר שלא נוכל לעמוד בו"[, כתיב בן )משלי יא-ג( 

תומת ישרים תנחם".

לכן מצינו בפרקי דרבי אליעזר )פרק מא( שחזר 

ואומה שיקבלו את התורה,  הקב"ה על כל אומה 

דבר  וכששמעו  בה,  כתוב  מה  שאלו  הגויים  וכל 

ואילו  לקבלה,  סירבו  בעיניהם  חן  מצא  שלא 

לשאול  בלי  בתמימות  התורה  את  קיבלו  ישראל 

מה כתוב בה בבחינת "תומת ישרים תנחם". נמצא 

"תמים תהיה  לפי זה כי שורש התורה כולה הוא: 

שלא  התמימות  מדת  בזכות  כי  אלקיך",  ה'  עם 

חקרו אם יוכלו לקיים את התורה זכו לקבלה.

"בעל  דברי  להבין  עינינו  יאירו  כן  כי  הנה 

הטורים": "תמים תי"ו גדולה, שאם תלך בתמימות, 

כאילו קיימת מאל"ף ועד תי"ו", שהרי כל התורה 

ללכת  זו  מצוה  ישראל  שקיימו  בזכות  רק  ניתנה 

העתידות  אחר  חקרו  ולא  הקב"ה,  עם  בתמימות 

כמו שחקרו הגוים אם יוכלו לקיים את התורה.

 רתמוש תהוהר בזכית
ועקב ראוש תשר

פנים,  בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה 

רחש לבי דבר טוב לבאר את דברי "בעל הטורים" 

הקדוש  בזוהר  שמצינו  מה  פי  על  עבודה,  בדרך 

ה'  עם  תהיה  "תמים  מצות  כי  קסג.(  שלח  )פרשת 

אצלו  שנאמר  אבינו  יעקב  כנגד  היא  אלקיך", 

אהלים".  יושב  תם  איש  "ויעקב  כה-כו(:  )בראשית 

והנה דברי הזוהר הקדוש:

ה'  עם  תהיה  תמים  ואמר  אילאי  רבי  "פתח   

אלקיך, מה בין תם לתמים, באברהם כתיב )בראשית 

דאשתלים  יעקב  תמים,  והיה  לפני  התהלך  יז-א( 

תם,  איש  ויעקב  ביה  כתיב  יותר[  ]שנשלם  יתיר 

יותר  תם  איש  נקרא  ]למה  תם  איש  אקרי  אמאי 

כלל  פסולת  ביה  אשתאר  דלא  בגין  מאברהם[, 

דהא  פסולת[,  שום  אצלו  נשארה  שלא  ]משום 

פריעה[,  מצות  גם  קיים  ]שהרי  ביה  הוה  פריעה 

פריעה  ואתדכי מההוא פסולת". שקיים  דאתפרע 

וניקה עצמו מכל הפסולת.

תהיה  "תמים  מצות  כי  מזה  למדים  נמצינו 

עם ה' אלקיך", היא שנלך בדרכו של יעקב אבינו 

שהכתוב מעיד עליו "ויעקב איש תם". וכן מבואר 

ב"ספר הגימטריא" מרבי יהודה החסיד )כרך ראשון 

תם"  "איש  אבינו  יעקב  כי  קנב(,  אות  שונים  ענינים 

שזכה  אלקיך",  ה'  עם  תהיה  "תמים  בו  נתקיים 

להיות עם ה' אלקיו, כמבואר בגמרא )חולין צא:( כי 

דמותו של יעקב חקוקה בכסא הכבוד.

במסורה  שנמסר  מה  בזה  לבאר  והוסיף 

כי האות  רבתי,  "תמים"  של  ת'  לכתוב את האות 

וכן  בי"ת,  האל"ף  מאותיות  הכ"ב  האות  היא  ת' 

יעקב אבינו הוא הדור הכ"ב מאדם הראשון, כמו 

דורות  "עשרה  מ"ב(:  פ"ה  )אבות  במשנה  ששנינו 

אברהם".  ועד  מנח  דורות  עשרה  נח...  ועד  מאדם 

נמצא כי אברהם הוא הדור העשרים, ויעקב הוא 

הדור הכ"ב כנגד האות ת' של "תמים תהיה" שהיא 

האות הכ"ב. וצריך לבאר הקשר הפנימי בין מצות 

יעקב  של  הקדושה  עבודתו  ובין  תהיה",  "תמים 

אבינו שהיה "איש תם". 

 רתמוש תהוה עש ה' אלקוךר
הן במדת ה"חמוש יהן במדת הדון

דברות  פי  על  זה  כל  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

זו:  מצוה  שמפרש  הקדוש  האלשיך  של  קדשו 

"תמים תהיה עם ה' אלקיך - תמים תהיה מתנהג 

בתמימות, בין בהיותו יתברך מתנהג עמך ברחמים 

בין בהתנהגו עמך בדין, שלא תהרהר אחר מדותיו 

יתברך חלילה, וזהו תמים תהיה עם ה' אלקיך שהם 

מדת רחמים ומדת הדין". וכן פירש ב"פנים יפות": 

 

  

 תש"פ טיםפשו| פרשת 6עלון מס' 
 

ווללאא  ייששייבב  אאתת  ההעעםם    ררקק  ללאא  ייררבבהה  ללוו  ססווססייםם
הה''  אאממרר  ללככםם  ללאא  ממצצררייממהה  ללממעעןן  ההררבבוותת  ססווסס  וו

  ((''פפססווקק  טטזז  ''פפררקק  ייזז))  ווןן  ללששוובב  בבדדררךך  ההזזהה  עעוודד..פפתתווססיי
 

ככיי  אאששרר  רראאייתתםם  אאתת    ........ווייאאממרר  ממששהה  אאלל  ההעעםם  
  ..ממצצררייםם  ההייווםם  ללאא  תתסספפוו  ללרראאתתםם  עעוודד  עעדד  עעווללםם

    ((''גג''  פפססווקק  יידדששממוותת  פפ''  יי))
 

תנו רבנן לא ירבה  בבבלי סנהדרין כא' ב' אא..
 -יכול אפילו כדי מרכבתו ופרשיו  ,לו סוסים

לו אינו מרבה אבל מרבה  -תלמוד לומר לו 
 הוא כדי רכבו ופרשיו.

ממצרים לארץ הסוסים באים וברש"י שם ...
 ישראל, וצריך לשלוח שלוחים לקנות לו

סוסים, ועוברים בלא תוסיפו לראותם עוד עד 
 עולם.

חזינן מדברי רש"י דאף ללכת למצרים 
 לסחורה בלבד ולא לישיבת קבע גם אסור.

על סמך דברי הגמ'  בפרשתנווברש"י 
בסנהדרין שם כתב בד"ה לא ירבה לו סוסים. 

את העם  אלא כדי מרכבתו שלא ישיב
מלכים א' פ' י' )מצרימה כמו שנאמר בשלמה 

ותעלה ותצא מרכבה ממצרים בשש  (פסוק כט'
 מאות כסף וסוס בחמישים ומאה.   

וכן משמע מהסוגיא בסנהדרין דלהלן אמר רב 
תורה... שתי  יצחק מפני מה לא נתגלו טעמי

לו טעמן ונכשל בהם גדול מקראות נתג
וכתיב לא ירבה לו סוסים ואמר  העולם...

יב, וכתי' ותצא שלמה אני ארבה ולא אש
ווממששממעע  ששבבזזהה  ששקקננוו  ע"כ. מרכבה ממצרים...

ממבבלליי  ללששבבתת    ממררככבבהה  בבממצצררייםם  ככבברר  עעבבררוו  בבללאאוו
 .ייששייבבתת  קקבבעע

 
 

הוקשה וברמב"ן על התורה שם כתב וז"ל:  בב..
פ' )לי בזה כי אמרו בירושלמי בסוף סנהדרין 

ללייששייבבהה  אאיי  אאתתהה  חחווזזרר  אאבבלל  אאתתהה   - (י' הלכה ח'
 ולפרקמטיא ולכבוש הארץ.... חחווזזרר  ללססחחווררהה

 .(ע"כ הירושלמי)
ואם ישלח המלך ויקנה משם הסוסים והרכב 
סחורה היא זו ומותר... ואחר כך הזהיר על 
המלך שלא ישיב את העם מצרימה שיהיו לו 

מעבדיו ומעמו שרי מקנה יושבים בערי  שם
כענין שנאמר  ,הרכב למען הרבות סוס

בשלמה ואת כל ערי המסכנות אשר לשלמה 
הרכב וגו'.... וכן היו לו במצרים כמו  ואת ערי

שנאמר ומוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים 
... שלא היה אדם רשאי להוציא ממצרים 
 סוסים שלא ברשות מלך מצרים, והיו נותנין

לו מכס מהם. ונתן פרעה לשלמה מוצא 
הסוסים, כלומר שיוציא הוא כרצונו והוא 
שיתן הרשות לאשר ירצה ויהיה המכס שלו. 
והיו לו שם הסוחרים ,,עומדים במצרים'' קונים 
הסוסים כולם ושולחים אל אדוניהם כרצונו 
 ומוכרים האחרים לשאר מלכי הארץ ... ע"כ. 

  

דברי  נמצא דלדעת הרמב"ן בהסתמך על גג..
ההייררווששללממיי  ככלל  ההאאייססוורר  ההוואא  ררקק  ללגגוורר  בבממצצררייםם  

ווררקק  ככששגגררייםם  דדררךך  קקבבעע   אאבבלל  ללססחחווררהה  ממוותתרר
 .עעוובבררייםם  בבללאאוו

וכן הוא להדיא בחינוך מצוה תצט' בלא ירבה 
ששללאא  ייששללחח  ללממצצררייםם  ממעעממוו  לו סוסים ז"ל: 

וכן )לגדל שם סוסים.  ששייקקבבעעוו  דדייררתתםם  בבממצצררייםם
הוא בסמ"ג הובא בשפתי חכמים פ' יז' אות 

 .(ט'
 

 תתרריי  גגוווונניי  דדאאייססווררייםם,,  ללששוובב  ללאאררץץ  ממצצררייםם  עעצצממהה  ווככןן  ללרראאוותת  אאתת  ההעעםם  ההממצצרריי

        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
   

 עעלל  ההפפררששהה  םםפפנניינניי
 ואתה תבער הדם הנקי מקרבך כי תעשה הישר בעיני ה' (כ"א, ט')

ה ערופה, טעון ביאור למה בדיוקת עגלפרשפסוק זה הנאמר בסוף 
הכוונה. ורש"י כאן כתב: ואתה תבער, מגיד שאם נמצא ההורג אחר

 שנתערפה העגלה, הרי זה יהרג, והוא הישר בעיני ה'.
אבל עדין קשה, שלשון הפסוק 'כי תעשה הישר בעיני ה'' משמע שעשית

 הישר בעיני ה' הוא סיבה לאיזה דבר, וחסר הסבר.
שאם ישראל(ראה תרגום יונתן כאן, והשל"ה) ויש לומר, איתא בקדמונים 

שבאותו דור זכאים, היו יוצאין מהעגלה תולעים והולכין לבית הרוצח,
 ובית דין דנים אותו.

 ולפי זה מובן היטב הפסוק:
מתי תזכה לבער את הרוצח שהרג דםאי'ואת תבער הדם הנקי מקרבך', 

-' יאו עגלה ערופה 'כי תעשה הישר בעיני ה'נקי, על ידי שבית דין יב
ים וימצאו אתעלזכאין ומתנהגים כראוי, יצאו תו אם יהיו הדור ינו,יה

 הרוצח.
על עניני עגלה ערופה, מביא רבינו(סימן י"ב, סי"ג) ובספרו נחל איתן 

מראשונים אחרים עוד דעות מהיכן ומתי יצאו התולעים, ומאריך שם
יתההי ר צדיקים גמורים,ואם היה הדשם: לברר הדעות, ומסקנתו 

ולכת לבית הרוצח, ובית דיןמהנחל קודם העריפה, וה עגלה יוצאהה
ו את העגלהאחרי שערפ ,ישו, ואם היו פחות זכאיםן אותו להעננוטלי

ם והולכים לביתוגמרו כל מצוותה, היו יוצאין מטבורה נחיל של תולעי
.(וראה שם עוד)כלל, לא היו הולכים גם התולעים  היו זכאין הרוצח. ואם לא

))ךך((ששבבעעננוו  ממטטוובב                                                            
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 שמינית שנה "פתש

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

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

 לראות ברכה והצלחה בכל הענינים
 053-3145900לתרומות : 

 ההקקוורראאייםם  ההעעררוותת  
 ייש"כ על העלון הנפלא הנקרא בשקיקה מידי שבוע.

שאצל הספרדים יש מנייני נץ  רצינו להעיר בענין מהפכות מנייני הנץ, 
רבים כמעט בכל בית כנסת ברחבי, מימים ימימה. עוד מזמן שעלו 

(בעיקר זקנות)  מארצות המזרח. וכן עזרות נשים רבות פתוחות ונשים 
 ם.-רבות מגיעות. אפשר לראות זאת לדוגמא בביהכ"נ מוסאיוף בי

וממש פלא שכתבתם שכנראה זה המנין היחיד שיש שם עזר"נ פעילה.  
וכי אינכם יודעים שיש בירושלים כותל שם מתפללות נשים רבות 

 בנץ?!
כמו"כ יש עוד כמה רבנים שפעלו רבות להחדרת מנייני הנץ, כגון הגר"ש 

 ופס רבה של עכו, והגר"א בן דוד, שהקימו מנייני נץ במקומות רבים.ל

 אאווצצרר  חחדדשש
השבוע התעשר עולם הספר התורני בכלל, ומדף הרחב של ספרי מרן
שליט"א בפרט, בספר נדיר מסוגו מקיף על כל שמות אנשים ונשים

 יט"א.מאוצרותיו של מרן של
 

ידידינו החשוב שמות חיים' חיבר וליקט -את הספר החדש 'אוצר 
שזכה קרוב לעשרים וחמש שנה שליט"א הרה"ג ר' אברהם סרוסי

לשהות כל צהרים לצד מרן שליט"א בשעת קבלת הקהל. במשך הזמן
הוא רשם כל תיבה היוצאת מפיו, בדגש מיוחד הוא שם על השמות.
הספר יצא לאור לרגל השמחה השרויה במעונו בהכנס בניו התאומים

 במזל טוב. עול תורה ומצוותנועם ל
 

ים קוראים,כידוע, בשנים האחרונות מרן מעורר על השמות שאנש
אם זה לפעמים שמות של רשעים, או גוים, או סתם סימן לא טוב,

 וכן מחליף ומשנה שמות.
 

ב של אלפי שמות,-דרת לפי ערכי אבספר שלפנינו מובא רשימה מסו
 ם הסבר לצד כל שם, אם הוא מומלץ מאוד.ע
 

בתוך הספר בלול גם מעשי רב רבים השייכים לזה. כך למשל הוא
שליט"א העיר פעם על שמו של רב העיר העתיקה,מביא כי מרן 

הגאון רבי אביגדור נבנצל שליט"א, כי הוא רושם את שמו 'אביגדר'
בשני שמות(דה"א ד' ד') אך לדעת מרן שליט"א מכיון שבתנ"ך נזכר 

"אבי גדר" ומאידך בספר סדר הגט מובא לכתוב במילה אחת
אבל גם לרשוםך לכתוב אביגדור, י', לכן צרו"אביגדור" מלא עם 

 במילה אחת, וגם בלי ו', הוא תרתי דסתרי... -אביגדר 
 

פנינה נוספת מצאנו בין בתרי הספר, אודות אנשים הקוראים לבתם
'אילת השחר', כי בא פעם מעשה לפני רבינו ושאל אם הכוונה היתה
לקרוא על שם ספרו של רבי אהרן ליב שטינמן... אך למעשה לא אמר

 להחליף את השם ועי' יומא כ"ט.
 

פיס אתלא נותר לנו אלא לברך את הרב המחבר שליט"א שיזכה להד
 .כל כתביו, וימשיך להעשיר את עולם התורה בכתביו המיוחדים

ידוע ומפורסם מנהג רבים, לומר בסוף תפילת שמונה עשרה פסוק 
מהתנ"ך שמתחיל באות בה מתחיל שמו של המתפלל, ומסתיים באות 
בה מסתיים שמו. ומובא בספרים הקדושים ובשל"ה הקדוש, שהאומר  
פסוק כזה בכל סיום תפילתו לאחר 'יהיו לרצון', הרי זו סגולה שלא ישכח 

, רבים נוהגים כך, ואף רבינו שליט"א סידר  שמו בעולם האמת. כאמור
 רשימה כזו של פסוקים, המודפסת בחלק מהסידורים.

 
שאלה מענינת נשאל רבינו שליט"א בענין זה: מי ששמו הוא 'ישי' כשם  
אביו של דוד המלך, והפסוק 'יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' 

שהרי הוא מתחיל באות י'  מתאים לשמו, (תהילים י"ט ט"ו) צורי וגואלי' 
האם יוצא ידי הזכרת הפסוק הזה בכך שאומר בסדר   -ואף מסתיים בה 

 התפילה 'יהיו לרצון' וגו', או שעליו לומר דווקא פסוק אחר?
 

והשיב רבינו שליט"א, כי יכול לקיים את הסגולה בפסוק זה של 'יהיו 
יכפול לרצון', אך לא בפעם הראשונה שמזכירו בתפילה, אלא יחזור ו

 פסוק זה פעם שניה.
 

במאמר מוסגר כדאי לציין דבר מעניין שלא רבים יודעים ממנו, כי דעת  
רבינו שליט"א שמי שיש לו שתי שמות, צריך להזכיר שלשה פסוקים:  
אחד לפי האותיות של שמו הראשון, השני לפי האותיות של שמו השני, 

רונה של  והשלישי לפי האות הראשונה של שמו הראשון והאות האח
אומר פסוק שמתחיל בי' ונגמר  -שמו השני. כגון מי ששמו 'יעקב ישראל' 

 בב', פסוק שמתחיל בי' ונגמר בל', ופסוק שמתחיל בי' ומסתיים בל'.
 

 )'ארחות יושרהובא בקו שע"י ארגון '(

  ההוודדעעהה  חחששוובבהה
  חח""בבסס""דד  ששלל  דדבברריי  ששיי  440000ההגגללייווןן    ייצצאא  חחגג  ההססווככוותת  ללקקרראאתת

 ,רשימה מקיפה ביותר של כל ספרי מרן שליט"או מכינים נאנח
 ,הספרים שמביאים משמו פסקים ותשובות ן כלוכ

 חיבוריםספרים ו יש תחת ידינו רשימה גדולה של ובס"ד כבר
ודע על ספר או קובץ וכדו' מי שיכל ובזה באנו בבקשה 

 .עדכן במערכת בהקדםשיסקים או שו"ת ממרן שליט"א פ שמביא
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 • אשימה עלי מלך •
התורה אומרת 'כי תבוא אל הארץ.. ואמרת 
אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי', 
לכאורה עלינו להבין מדוע אומרת התורה דין 
וכי  ישראל לארצם,  בני  יגיעו  רק כאשר  זה 
לא ייתכן שירצו מלך עוד בהיותם במדבר? 
שמסופר  כפי  היה,  אכן  שכך  היא  והאמת 
ישראל  שבני  אחרי  שרק  שמואל,  בספר 
נכנסו לארץ וכבשו אותה, ביקשו משמואל 
הנביא שימנה עליהם מלך ככל הגויים, אלא 
התשובה לשאלה היא, כי הרצון למנות מלך 
'ככל הגויים' מגיע רק כאשר נמצאים בקרב 
זמן  שכל  לכך  וראיה  אותם,  ורואים  הגויים 
שהיו ישראל במדבר לא ביקשו מלך, כי שם 
לא היה להם אצל מי לראות וללמוד דבר זה, 
שמואל,  של  בדורו  בנ"י  נענשו  כך  ומשום 

משום שביקשו 'מלך ככל הגויים'.
הרב  חמיו  על  שליט"א:  הרב  מורנו  סיפר 
לארץ  זצ"ל שבהגיעו  אברהאם  דוד  ישראל 
לו דירה מטעם הסוכנות בעיר  נתנו  ישראל 
קצרה,  תקופה  שם  ששהה  ולאחר  יקנעם, 
ראה שאין המקום מתאים עבור יהודי שומר 
החינוך  עבור  טוב  זה  ואין  ומצוות,  תורה 
שהוא רוצה להעניק לילדיו, עזב את העיירה 
ואת הדירה עם כל הריהוט שבה, ועבר לגור 
בבני ברק עיר מלאה חכמים וסופרים, בדירת 
למחייתו  קשה  ועבד  ושכורה,  קטנה  חדר 
בין  יגדלו  שילדיו  ובלבד  ביתו,  ולפרנסת 
ויראו  ושלמים,  חרדים  שמים  יראי  יהודים 
זכה  ואכן  שמים,  יראת  של  אישית  דוגמא 
וכולם  בדרכו  המשיכו  חלציו  יוצאי  שכל 

שומרי תורה ומצוות נאמנים.
אמנם מרובנו לא נדרש לעזוב דירה ולעבור 
לעיר אחרת, אבל את אותם נסיונות יש לכל 
לברור  עלינו  חייו,  בימי  רבות  פעמים  אחד 
של  וכמובן  שלנו  החברים  הם  מי  היטב 
ילדינו, כל אחד ואחד צריך לחשב האם בית 
הכנסת שאני מתפלל הוא מקום טוב שלא 
מדברים בו בתפילה? וגם בבית הכנסת עצמו 
ליד מי אנחנו יושבים, ועוד כהנה וכהנה, כי 
האנשים הסובבים אותנו הם הדוגמא שלנו 

ושל ילדינו אם לטב ואם למוטב.
)ע"פ טיב התורה-שופטים(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

בכניסתם וביאתם של בני ישראל לארץ המובחר שהובטח לאבותיהם 
העממין  שבעה  ואת  הארץ  את  וכבשו  שירשו  ולאחר  קדם,  מימי 
שעליה, אשר נצטוו להשמידם במצות 'לא תחיה כל נשמה', אז החל 
ַחת  ּתַ ִאיׁש  ָלֶבַטח  ָרֵאל  ְוִיׂשְ ְיהּוָדה  ב  ׁשֶ ַוּיֵ הנאמר:  את  בהם  להתקיים 

ֵאָנתֹו. ְפנֹו ְוַתַחת ּתְ ּגַ
למען ילמד ליראה את ה'

לשום  לבקש  ברצונם  ויעלה  בידם,  סיפוקם  די  יהיה  לא  עדיין  ברם 
מַצֶווה  סביבותיהם,  חונים  אשר  והעמים  הגוים  כמנהג  מלך  עליהם 
התורה, כי אף אמנם שלא נצטווינו לכתחילה במצוה זו של הכתרת 
מלך, כי עם ישראל אינם כשאר העמים הצריכים עליהם מלך, כי ה' 
י ֶמֶלְך ִיְמלְֹך ָעֵלינּו  אְמרּו ִלי לֹא ּכִ הוא מלכם ומנהיגם כמו שנאמר 'ַוּתֹ
ֶכם', אך כאשר יעלה בדעתכם לבקש לכם מלוכה –  ַוה' ֱאלֵֹקיֶכם ַמְלּכְ

הרי הרשות ניתנה בידם ואף למצוה תחשב להם.
לקום  המיועד  ולמלך  לישראל  נאמר  זו  מצוה  לקיים  בכדי  אולם 
תיכון  שמלכותו  בכדי  מיוחדים  ומעשים  בתנאים  להרבות  עליהם, 
לעד ושאכן יהא ראוי למלוך על ישראל בניו של מקום, כאמור 'ׂשֹום 
ּלֹו סּוִסים,  ה  ַיְרּבֶ לֹא  ַרק  ּבֹו,  ֱאלֶֹקיָך  ִיְבַחר ה'  ר  ֲאׁשֶ ֶמֶלְך  ָעֶליָך  ים  ׂשִ ּתָ
ים ְולֹא ָיסּור ְלָבבֹו, ְוֶכֶסף  ה ּלֹו ָנׁשִ יב ֶאת ָהָעם ִמְצַרְיָמה, ְולֹא ַיְרּבֶ ְולֹא ָיׁשִ

ה ּלֹו ְמֹאד. ְוָזָהב לֹא ַיְרּבֶ
לא רק בחלק הלא תעשה נצטווה בציוויים לרוב, אלא גם מצוות עשה 
מיוחדת נאמרה לו, והיא שיכתוב בעבורו שני ספרי תורה ובהם יהגה 
יומם ולילה, באחת ילמד בהיותו שרוי בביתו על מכונו, והשניה תלווה 
ספרי  עם  עת  כל  מוקף  שיהיה  בכדי  שם,  שהולך  מקום  בכל  אותו 

תורה - כל ימי חייו. 
ראשית חכמה יראת ה'

מצוות,  ועוד  עוד  המלך  על  להוסיף  צריך  אשר  הסיבה  מהו  אכן 
כותב  לו שיעסוק בהם בכל עת,  לו ספר תורה סמוך  וביותר שיהא 
הרי  ֱאלָֹקיו',  ה'  ֶאת  ְלִיְרָאה  ִיְלַמד  'ְלַמַען  היא:  הטעם  כי  התורה  לנו 
להיזהר,  המלך  שצריך  השמירות  וכל  הרבים  הדינים  כל  שמטרת 
וביותר מצוות תלמוד תורה שנצטווה בה - הם למען ילמד האיך לירא 
מלפני המקום, שזה העיקר והיסוד של קיום התורה והמצוות, והיא 
המפתח לבוא בקהל ה', אשר זה לבד צריך לימוד – כיצד לבוא לידי 
יראת שמים, ואף זהו מטרת הלימוד שיביאנו התורה ליראת שמים, 
כדאיתא בגמרא: כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים, דומה 
לא  החיצונות  מפתחות  אך  הפנימיות  מפתחות  לו  שמסרו  לגזבר 
מסרו לו, הרי שאין לו את האפשרות להכינס פנימה - זאת למרות 
שיש בידו מפתחות הפנימיות, אך מכיון שאין לו את החיצוניות, במה 
יכנס. כך רק אם יבוא על ידי לימוד התורה לידי יראה אז יוכל לשמור 
ֹמר ֶאת  את כל מצוות ה' ואת חוקי התורה כאמור בהמשך הפסוק 'ִלׁשְ

ָתם'. ה ַלֲעׂשֹ ים ָהֵאּלֶ את ְוֶאת־ַהֻחּקִ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹ ל ּדִ ּכָ
ממשיכה הגמרא במעלות המופלגות של מידת היראה ואומרת: לא 
ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו אלא כדי שייראו מלפניו, שנאמר 
ָפָניו'. לא זו בלבד אלא היא ראשית העבודה  ְראּו ִמּלְ ּיִ ה ׁשֶ 'ְוָהֱאלִֹקים ָעׂשָ

ִיְרַאת ה', ואדרבה כל העוסק בתורה בחוסר  ָחְכָמה  ית  'ֵראׁשִ ככתוב 
יראת שמים נאמר עליו על ידי האמוראים: 'אוי להם לאלו העוסקים 
בתורה, ואין בהן יראת שמים', אף אינם נהנים משני העולמות הן כי 
בסוף יורשים גיהנום על מה שלא קיימו את מה שלמדו, והן כי בעולם 

הזה נתייגעו בתורה אך מבלי שיעשו לימודם פירות.
אהבה ויראה גם יחד

נוגעת  ישראל,  על  מלך  המלכת  של   – הללו  דינים  שאין  למרות 
אדמתם  על  שרויין  ישראל  אין  כי  יען  אנו,  בזמננו  אלינו  במישרים 
ואף אין יד ישראל תקיפה בין האומות, אך היות והתורה היא נצחית 
וקיימת לעד עד כי בכל דור ודור ניתן לקיים מצוותיה, הרי שמצוה 
זו מורה לנו את הדרך בו נעבוד את ה', ומיסודתיה ניקח דרכי יושר 

ומוסר לעבודת ה'.
בכללות הדבר, כי לאחר שהקדימה לנו התורה ציוויים רבים על אהבת 
ה' והמצוות התלויות בזה, אך בא לומר כי אכן אהבת ה' חשובה היא 
לאין ערוך, ומבלעדיה הרי המצוות נעשים תפלים בלא טעם וחיות, 
אולם עיקר העבודה היא לבוא לידי יראת שמים וממנו תוצאות חיים 
ָרֵאל  ה ִיׂשְ לאהבה אותו ולשמור את כל מצוותיו, כמאמר הכתוב 'ְוַעּתָ
ָכל  ּבְ ָלֶלֶכת  ֱאלֶֹקיָך  ה'  ֶאת  ְלִיְרָאה  ִאם  י  ּכִ ְך  ֵמִעּמָ ֵאל  ׁשֹ ֱאלֶֹקיָך  ה'  ָמה 
ָכל־ְלָבְבָך  ּבְ ֱאלֶֹקיָך  ֲעבד ֶאת ה'  ְוַלֽ ֹאתֹו  ּוְלַאֲהָבה  זה -  ידי  ָרָכיו, ועל  ּדְ

ָך. ּוְבָכל־ַנְפׁשֶ
יוכל  הרי  היראה,  מידת  בלא  בלבד  מאהבה  רק  ה'  את  העובד  כי 
לבבו  אין  בהם  רפיון  של  בזמנים  ה'  בעבודת  התרשלות  לידי  לבוא 
יפטור את עצמו מעבודה שלימה  אז  ה',  בוער ברשפי אש באהבת 
ביראה  אותו  העובד  כן  לא  אך  לקויה,  שאהבתו  מאחר   – ותמימה 
מקום  מכל  הדעת,  וחלישות  רפיון  בזמני  אף  הרי  יחד,  גם  ובאהבה 
הרי מפני פחד ה' ומהדר גאונו ירעד וירתת ויעשה את המוטל עליו, 
ולא ימצא לעצמו אמתלאות ותירוצים לפטור את עצמו מעבודת ה' 

הגדול והנישא.
אוצר של יראת שמים

שחי  לאחר  הזה  בעולם  ושנותיו  ימיו  מלאת  אחרי  אדם  בבוא  אף 
דין של  בית  ידי  על  נשאל  יהיה  ושנים,  ימים  באריכות  עלי אדמות 
מעלה האם קיימת בעסקך עם אנשים משא ומתן באמונה, וכי האם 
קבעת עתים לתורה, הוא גם נשאל האם ציפת לישועה, האם פלפלת 
בחכמה, הבנת דבר מתוך דבר, אפילו אם ענה על כל השאילות בחיוב 
שעשאן כהוגן, בכל זאת - ִאם ִיְרַאת ה' ִהיא או ָֹצרו ֹ - מוטב, ואם לא 

– לא פעל כלום בחייו. 
כל  את  ולשמור  התורה  דברי  כל  את  לקיים  שישכיל  המלך  כן  על 
חוקיה, באופן שלימודו יביאנו לידי יראת שמים, הרי הדברים יגרמו 
לו אף לבוא לידי שפלות רוח וענווה, ולא יחוש להתנשא על העם, 
מדברי  יסור  שלא  לו  מובטח  וגם  ֵמֶאָחיו'  ְלָבבֹו  רּום  י  'ְלִבְלּתִ כאמור 
ֹמאל', ואכן  ְצָוה ָיִמין ּוׂשְ י סּור ִמן ַהּמִ התורה הזאת כמו שנאמר 'ְלִבְלּתִ
לאחר שילמד כהוגן וכמטרה יזכה לברכת ה' והבטחתו 'ְלַמַען ַיֲאִריְך 

ָרֵאל'. ֶקֶרב ִיׂשְ ָיִמים ַעל ַמְמַלְכּתֹו הּוא ּוָבָניו ּבְ

כי אם ליראה
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