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What is MyShabbosToday?
This is not a "written" Gilyon, it is not professionally edited, 
and yes, there are inaccuracies in both translation, grammar, 
and exact sources.
So what is it? 
For five years My Vision Studio filmed daily short less-than-a-
minute video clips from R' Shimon Semp (you can find them 
on mytorahtoday channel). These hundreds of clips were then 
transcribed by Shimon Lebovits and are now being presented in 
the original unique spoken style here.
Why are we doing it?
Our Mission is to create Shabbos Seuda content that you can 
use to generate meaningful Shabbos table discussions with your 
family about ideas that really matter.
Whether you need a short vort, story, or a good topic to bring good 
Ruach to your Shabbos Seudos - My Shabbos Today is for you.

If you want to receive this Shabbos Guide via email 
or if you have comments and ideas, email us at: 

mytorahtoday@gmail.com

@MyTorahToday

Shabbos Hayom 
Lashem

Its Shabbos 
Today!

© Copyright 2019-2020 - All rights reserved to 
R' Shimon Semp of My Torah Today

כל הזכיות שמורות

Does G-d Really Need You To Love Him?
Why in the world would Hashem 

need us, little creaturelech, to love 
him? And the extent that this is 
soooo important is that every single 
day we get reminded 'ה ֵאת   ְוָאַהְבתָּ 
”!Love Hashem your G-d“ - ֱא-לֹקיָך

The Baal Shem Tov says an amazing 
complicated teachings (so tune in 
well); the reason why we need to 
love Hashem is not for Hashem! It's 
because in your life you will be having 
a lot of challenges, those challenges 
or ‘judgments’ are called ‘Dinim’. 
When God creates Dinim, He’s called 
.”אלוקים“

So how do you deal happily with the 
problems that אלוקיך - your ‘אלקים, 
created for you? There's only one 
way: you need to accept the entire 
package. You can't only love your 
soul and hate your body, you gotta 

accept the entire package - body 
and soul. No Body = No Soul.

When you realize that the entire 
 was created that way; a body בריאה
restricting a soul, then suddenly 
problems take on a new meaning, 
problems are the body for your soul.

 is the ultimate ְוָאַהְבתָּ ֵאת ה' ֱא-לֹקיָך
advice. It means “love the way God 
created your world” because it's 
only through אלוקיך/problems that 
you can have a soul that's capable of 
loving, feeling, and creating.

THIS WEEK'S SHABBOS GUIDE
IS SPONSORED BY MY DEAR FRIEND

איטשע
THAT ALL YIDDEN SHOULD BE ZOCHE TO 

HAVE נחמו נחמו עמי IN THEIR LIVES.

ישלם ה' פעלם וימלא משאלות לבם לטובה

Make The First Move!

ָך ַעְבדְּ ֶאת  ְלַהְראוֹת  ַהִחּלוָֹת  ה   You - ַאתָּ
have begun to show Your servant Your 
greatness. (Devarim 3:24)

In Slonim they said ַהִחּלוָֹת ה   - ַאתָּ
You begin, you ignite the spark, just 
start, and you know what’s going to 
happen? ָך ַעְבדְּ ֶאת   Hashem - ְלַהְראוֹת 
is going to reveal himself to you. 
But you just gotta take the first step. 
That’s all Hashem is waiting for us to 
do. Make the first move...

Serving Hashem From Hell

ם ֶאת ה' ֱאלֹקיָך ּוָמָצאָת ם ִמשָּׁ תֶּ שְׁ  ּוִבקַּ
- And from there you will seek 
Hashem your G-d, and you will 
find Him. (Devarim 4:29)

Said Reb Nosson of Breslov: 
ם תֶּ שְׁ  You where you have to - ּוִבקַּ
search for Hashem? ם  From - ִמשָּׁ
‘there’, and you know where ‘there’ 
is? It’s wherever you find yourself… 
Regardless of your situation or 
the sins that got you ‘there’. Over 
‘there’ - that’s the place where you 
should be searching for Hashem. 
 And that is where you will - ּוָמָצאָת
find Him.

TABLE  TOPICS

• Thought experiment: If everyone could 
resolve all of their problems the way they 
wanted to, what new problems would be 
created?

• For example, what would happen if the 
100 million people who believe money 
will solve their problems, would each win 
a 100 million dollar lottery? 

TABLE  TOPICS

• How is it possible to find Hashem in bad 
habits, in laziness, in lack of self-control, 
in things you know you are doing wrong 
and it’s your fault you aren't changing?

Be A #TodayJew

Sometimes, after we mess up, we 
give up and we say “we’re anyway 
bad, we're anyway a failure. Uch, it’s 
not gonna work...”

After the Jews sinned with the 
golden calf, it says ַמע שְׁ ִישְָׂרֵאל  ה   ְוַעתָּ
ָאנִֹכי ר  ֲאשֶׁ ִטים  פָּ שְׁ ַהמִּ ְוֶאל  ים  ַהֻחקִּ  ֶאל 
ַלֲעשׂוֹת ֶאְתֶכם  ד   ,Now, Israel - ְמַלמֵּ
listen to the rules and laws that I am 
teaching you to do. (Devarim 4:1)

We always have to remember what 
R’ Moishele Kobryner taught; You 
know what a ‘Yisrael’ is? A “Today 
Jew”, ִישְָׂרֵאל ה   a “Now Jew”; a ְוַעתָּ
yiddele who says “I did what I did, 
and I went through what I went 
through, but ה ִישְָׂרֵאל  Now I am  - ְוַעתָּ
a Jew! ִטים פָּ שְׁ ים ְוֶאל ַהמִּ ַמע ֶאל ַהֻחקִּ  - שְׁ
I’m going to listen to the chukim and 
mishpatim of the Torah.

Do what you gotta do - right now… 

Hashem Tells Every 
Yiddeleh נחמו נחמו…

Hashem tells every yiddeleh ַנֲחמּו ַנֲחמּו - Be consoled, Be consoled. You know why? 
Realize that wherever you are, regardless of your sins, י  You are My Nation. You - ַעמִּ

will always remain mine and I will always be with you.

he Pasuk that describes Klal Yisrael’s exile begins 
with V’heifitz Hashem  Eschem  Ba'amim, Hashem will 
disperse you  (plural)  amongst  the nations. The Pasuk 

then  immediately  switches  to  the  singular,  using  the  word 
Lecha instead of Lachem. What is the intention of the Pasuk 
in doing so?
 
The Midrash explains that Kol Tzarah She’hi Shel Yochid Tzarah, 
any challenge which is being experienced alone and not shared 
with others, is a real Tzarah. As we all know, sharing a problem 
with others who have had similar experiences makes it easier 
to accept them and to grow from them. I have two thoughts 
on the topic of suffering alone.
 
1) Suffering alone  is very painful and other people shouldn’t 
judge harshly those that suffer alone.  In general, no one can 
decide the extent of the pain a person experiences, even if the 

first person previously had the same experience.
 
2) Some people enjoy suffering alone. They do so by describing 
their situation as having slightly different nuances than anyone 
else who shared the same experience. That serves them two 
purposes. The first is that no one can tell them to feel better 
because no one really understands what they’re experiencing. 
The second, the result of the first one, that they can continue 
to get attention and pity from those around them for as long 
as they need.
 
My rule  is that people should be  intense on themselves and 
easygoing on others. So, to oneself, try to move beyond your 
challenges and seek advice from others who have had similar 
experiences.  For others, while  you  should  try  to help  them 
interpret  their  challenges  effectively,  accept  their  way  of 
reacting to them.
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Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

eople  try  their  best  and,  in most  cases,  they  do well 
enough that their efforts pay off. For example, earning 
80%  of  the  money  they  hoped  to  earn  may  not  be 

perfect but it will still improve people’s lives. Nevertheless, the 
“80% is good enough” rule isn’t always true. Running out of gas 
when you are only 80% near your Shabbos 
destination can be worth 0% or worse.
 
People  should  be  able  to  sense,  and 
acknowledge,  when  nothing  less  than 
(almost) perfection will have any value. Many 
people are less concerned with success 
than they are with being able to say that 
they tried enough so that they can soothe 
their ego.
 
Someone even told me that he doesn’t know why his family 
is upset. He didn’t scream at everyone until the evening. His 
rationalization is that surviving most of the day is enough that 
his eventual tantrum isn’t “allowed” to anger his wife or scar 
his children. Although no one is perfect, the person shouldn’t 

be satisfied with his behavior. Instead, he should acknowledge 
to  himself  that  anything  less  than  100%  isn’t  worth  much. 
His  thoughts  should  then  focus  on  doing  better  tomorrow 
and not on yesterday’s failure or people’s perception of his 
possible failure.

 
I  know  many  people  that  enjoy  their 
children’s  company  and  spend  hours  with 
them during Shabbosim, Yomim Tovim, and 
the  summer.  Their  interactions  are  98% 
positive. The  remaining  2%,  usually  at  the 
end of the day, when everyone is worn out, 
is when they begin to say to the younger 
children  things  like,  “Go  to  your  room” 
and  with  their  older  children,  “You’re 
grounded’ .

 
The children’s memory of that day varies. Some will remember 
the good and the bad with balance: that it was mostly good. 
With such children,a parent’s 80% will result in a score of 80%, 
which isn’t bad at all. But many children and spouses will, just 
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"...their children, 
spouses, and friends...

give them a
failing grade. "

 
 

Parshas Ve’eschanan- Tu B’av 
By David Gurwitz 

Today is Tu B'Av - My Mother's Yarzeit and A Special Day for Clal Yisrael for Many Reasons 

Please see the enclosed piece entitled “The Meaning of Tu B’Av”, written by Rabbi Yisrael Meir 
Lau, who spoke at the Siyum HaShas, where he explained that his name Meir was given to 
remember the originator of the Daf Yomi. 

Here is an excerpt from that attached piece, to begin to show the significance of today: 

“Beginning with Tu B'Av, we start preparing ourselves spiritually for the month of Elul, the 
prologue to the coming Days of Awe. The days begin to get shorter, the nights get longer. The 
weather, too, helps us to take spiritual stock: the hectic days of the harvest are over for the 
farmer, and the pace has slowed down considerably. Even on a physical level, the heat of the 
summer makes it hard to sit down and think things out, and now that the days and nights are 
cooler, it is easier to examine one's actions. 

In earlier times, it was the custom already from Tu B'Av to use as one's greeting "May 
your inscription and seal be for good" (ketiva vahatima tova), the same blessing that 
we today use on Rosh Hashana. Those who work out the gematria values of different 
expressions found that phrase adds up to 928 -- and so does the words for "15th of 
Av." 

I would like to add to these beautiful words, in the merit of the neshama of my mother Basya 
Bas Yeshaya, whose yarzeit is today, Tu B’Av, exactly 45 days before Rosh Hashana. As said 
before, the Bnei Yissascar tells us that the number 45 happens to be the value of Adam, who 
was formed on Rosh Hashana. The Bnei Yissascar also teaches us that the spelling of the letters 
of Hashem’s name associated with Av is Hei, then Yud, and then Vav and then Heh. The last two 
weeks  of this month, starting today – Tu B’Av - straighten out in accordance with the direct 
spelling of Hashem’s name. So, too, the influence now is a straightening one. We should look for 
it and take advantage. 

We prepare to daven better starting today – before parshas Vaeschanan, meaning Moshe prayed. 
Strengthening this idea is the following: when the letters forming the word Adam are spelled 
out, we see that (1) Lamed and (2) Peh - inside from Aleph – (3) Lamed and (4) Taf – inside 
from Dalet – and (5) Mem – inside from Mem - form the word mispallel, prayer! 

 

here are certain times during the year that 
real and serious people realize it is time for a 
Cheshbon Hanefesh, for earnest soul searching. 

We are in that time now, and quite honestly, we have 
been there for months; our בין המצרים this year started 
around Purim. We are hoping to receive some sort of 
Nechama- which would mean that we have become 
better, more connected to the Shechina; and all our 
travails in Galus, personally and as a member in good 
standing of Klal Yisroel, would have had something 
positive come of it. 

As we approach the end of the summer- one that almost 
skipped by without our noticing it - and the Yamim 
Noraim loom before us, (the words of the Machzor will 
leap out at us wherever we will be able to Daven), we 
need to get started on that Cheshbon Hanefesh, too. 
We all need to circle the wagons, help and care for each 
other חזק  יאמר  לרעהו   so the coming year can and ,איש 
IYH will be counted כשנים הטובות for all of Klal Yisroel. 

I would like to share a Vort on a Gemara that spoke to 
me, maybe it will speak to you as well. The Gemara in 
Shabbos (119B) has a list of the lesser known reasons 
for the destruction of Yerushalayim. לא חרבה ירושלים אלא 
 because we did not reprimand - בשביל שלא הוכיחו זה את זה
each other, point out the mistakes, and everyone makes 
mistakes.  We all know there are certain people- THE 
CORRECTORS- always looking for things to call out 
in regular conversations, about business, or waiting 
to pounce on the Baal Koreh for a mistake. There are 
also some milder people who don’t do that. Some 
even ignore people who are violating Halacha without 
intruding (the Halachos of Tochacha are complicated 
and beyond the scope of this article). Their non-
intrusion can come from two reasons: One, they don’t 
care about the Halacha. Two, they don’t care about 
the violator. Our focus will be on the latter. There are 
people who, religiously, only care about themselves 

- their Parnasa, their home, their family, their own 
well-being. Their ego is the most dominant aspect of 
their personality, their life. The Nesivos Shalom (Avos 
3) brings a Vort from the Baal Shem - fabulous! In 
Va’eschanan (5:5) the Pasuk says וביניכם ה'  בין    - אנכי עמד 
his take on that is: The Anochi, I, man’s ego is the thing 
that stands and separates man from Hashem. Without 
man’s ego driving his pursuit of temporary pleasure, 
man could become much closer to Hashem- I’m not 
concerned about anybody else’s Avodas Hashem, only 
mine. Why should I say anything? 

The Navi Michah (2:2) bemoans how people steal and 
disregard other’s property. He says ואיש וביתו  גבר   ועשקו 
 they oppress a man and his household, a person - נחלתו
and his heritage. What a heartbreaking Gemara in 
Gittin (58A), it Mamash hurts, but maybe it will teach 
us something about ourselves. The Gemara relates, in 
reference to the Pasuk above, about a blacksmith and 
his apprentice who coveted the blacksmith’s wife. Once 
the blacksmith needed a loan, and the apprentice said; 
I’ll lend you the money, send your wife to pick it up. 
When the wife came, he held her captive for three days. 
At the third day, the blacksmith came looking for his 
wife, to which the apprentice said, I sent her right back 
to you but I heard that she went with some young men 
and behaved badly with them. What do I do, asked 
the blacksmith? The scoundrel said; I would divorce 
her. The blacksmith said, but I can’t afford to pay her 
Kesuba. He said don’t worry, I’ll lend you the money 
for the Kesubah. The Get was given, and the scoundrel 
went and married her. When the time to repay the 
debt arrived, the blacksmith did not have the money 
to pay. They scoundrel (I do have any better words for 
him but this is a family article) said: You must pay up 
by becoming a waiter/butler in my house. So the poor 
blacksmith had to become the waiter, and while the 
despot and new his wife ate and drank, the distressed 
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‘He gives nourishment to all flesh’ – ''נותן לחם לכל בשר  
My mother-in-law pampers to no end! She prepares for us, the 
brides and grooms, beautiful lunches. I pick up the packed 
lunches and distribute them to the brides and grooms. 
I sent one meal with my brother-in-law to give to another 
brother-in-law, he caught a ride there, but left the meal in the 
car. 
He called me out of breath, and he told me what happened, 
that he left the meal in the car, he did not know the driver and 
he had no way to reach him. 
My brother-in-law suggested that he would give his meal to 
the other brother-in-law who did not receive one. I calmed him 
and said that I would send another packed meal. I told him the 
hashgacha that took place as our mother-in-law just called that 
another brother-in-law was not home as he went to a Simcha 
and there was an extra meal and we marveled at the amazing 
hashgacha. 
A week later I saw a notice posted, someone was looking for 
and wanted to get in touch with the man who left a bag with a 
meal in it in his car. I called him and explained about the meal. 
I told him to throw it away since by now everything would be 
spoiled. 
A minute later, the driver called me back wanting to share his 
hashgacha story: “A friend who was alone, called me and said 
he was hungry, and he had nothing to eat since no one brought 
them a meal today. 
“I figured that the food belonged to an observant person who 
appeared to be Heaven-fearing, and I had no way to contact 
that man. I was going to throw the bag in the garbage, and 
instead I sent the meal to the friend. He and his family were so 
pleased with the meal and they raved how delicious it was. 
They wanted to know how they could get such delicious 
food!!!” 
I was very pleased to hear and see how Heaven is concerned 
for my mother-in-law’s food as she is a righteous woman and it 
should not go to waste, and other Jews benefited from it out of 
the goodness of her heart. 

.ה.ח  

Va’eschanan 
5780 

And you will return unto Hashem –  עד ה'ושבת  
The Midrash relates (Bereishis Rabbah 65:22): When the enemies of 
Israel wanted to enter the Temple Mount, they were afraid to go in. 
So they said that first one of Israel should go in, but they could not 
find one Jew that was willing to enter. The Romans stood and 
promised anyone who would enter would be allowed to keep one 
item that he wanted. On man stood up and threw off the yoke of 
Judaism that was upon him, his name was Yosef Meshisa, and he 
went into the Bais HaMikdash. A short time passed, and he came 
out carrying the pure menorah. When the Romans saw the menorah 
they said, ‘It is not the way of an ordinary person to use this. Go 
back in and take something else.’ But at that moment, Yosef 
Meshisa regretted what he had done, and he did not want to go 
back in. They promised him that he would be exempt from paying 
tax for three years and Yosef still refused. He said, ‘Is it not enough 
that I angered my Creator once, should I anger Him a second time?’ 
The Romans took him and tortured him, and he would cry out and 
say, ‘Woe to me that I angered my Creator’ until his soul departed. A 
heavenly voice [bas kol] went out and said, ‘One can acquire his 
World, in a moment’.   
Moshe Rabeinu tells Israel (4:30)  בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה'
 When you are in distress and all‘ – באחרית הימים ושבת עד ה' אלוקיך'
these things have befallen you, at the end of days, you will return 
unto Hashem, your G-d’. That is, even if a Jew in whatever situation 
he might be and he returns with a true repentance, HaKadosh 
Baruch Hu accepts his Teshuva, even if his Teshuva is under duress, 
because he cannot withstand the suffering and difficulties 
happening to him, ‘when you are in distress’, still, Hashem Yisbarach 
accepts his teshuva. 
True, the Three Weeks have passed, but it is known that the main 
theme of the month of Av is preparation for teshuva and Yom HaDin 
as is hinted in the name of the month, ‘Av’ – ‘Elul bah’, Elul is 
coming. Now when the time of teshuva approaches, sometimes a 
person begins to think that HaKadosh Baruch Hu does not want his 
teshuva chas v’shalom, because he is only repenting because he is 
afraid of the judgment, or because of the distress that is on his head 
and he can no longer tolerate them. But the truth is that sometimes 
Hashem Yisbarach sends a person challenges so that he should do 
teshuva, and if a person does teshuva truly, and with all his heart, 
and he leaves his bad deeds, then HaKadosh Baruch Hu immediately 
accepts his teshuva and forgives him for all his sins. 

- Tiv HaTorah – Va’eschanan 
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An Important Principle from the Incredible Teachings of the Maharal

With the Passuk "שמע ישראל" We Express Our Reverence of Hashem 
with the Passage "ואהבת את ה' אלקיך" We Express Our Love of Hashem

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

but one master, so, too, did they. To this, Yaakov Avinu 
responded ״ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד״.  

The Rabbis questioned what we should do in actual 
practice—should we utter the words מלכותו כבוד  שם   "ברוך 

ועד"  or not?  On the one hand, Moshe Rabeinu did לעולם 
not include this phrase in the Torah; on the other hand, 
Yaakov Avinu did utter this proclamation.  The Rabbis 
instituted the practice of uttering these words silently.  An 
analogy is drawn to a princess who smells and craves some 
sweet delicacies.  If her craving is made public, she will 
be embarrassed; if she does not express her craving, she 
will suffer; therefore, her servants began bringing her the 
objects of her craving clandestinely.   

It behooves us to consider the following: (a) What 
prompted Yaakov Avinu to proclaim:  מלכותו כבוד  שם   "ברוך 

 ,whereas Moshe Rabeinu, who gave us the Torah לעולם ועד"
sufficed with the utterance of "ישראל  "ברוך omitting ,"שמע 

 Why did our blessed sages institute the recital of (b)  ?שם"
 silently due to our shame?  What is the source of our "ברוך שם"
shame regarding the utterance of "שם  necessitating ,"ברוך 
that it be uttered silently?        

If a Person Strives to Fear Hashem 
He Will Receive Love of Hashem as a Gift

We will begin to shed some light on this heavenly, 
enigmatic dialogue that ensued between Yaakov Avinu 
and the shevatim by introducing a comment from the Ohr 

In this week’s parsha, parshas Vaeschanan, it is fitting that 
we examine the mitzvah of Krias Shema, a mitzvah we perform 
twice daily (Devarim 6, 4): "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד"—Hear, 
O Yisrael, Hashem our G-d, Hashem is One.  In the Midrash 
on this week’s parsha (D.R. 2, 35), Chazal teach us that Yaakov 
Avinu instituted the mitzvah of Krias Shema before he passed 
away.  In the Gemara (Pesachim 56a), they describe in greater 
detail the sacred, heavenly dialogue that ensued between 
Yaakov Avinu and his sons, the holy shevatim, expounding on 
the passuk (Bereishis 49, 1): 

לגלות  יעקב  ביקש  לכם.  ואגידה  האספו  ויאמר  בניו  אל  יעקב  "ויקרא 

במיטתי  יש  ושלום  חס  שמא  אמר  שכינה,  ממנו  ונסתלקה  הימין  קץ  לבניו 

פסול, כאברהם שיצא ממנו ישמעאל ואבי יצחק שיצא ממנו עשו. אמרו לו 

בניו שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, אמרו כשם שאין בלבך אלא אחד, כך 

כבוד  שם  ברוך  ואמר,  אבינו  יעקב  פתח  שעה  באותה  אחד.  אלא  בלבנו  אין 

מלכותו לעולם ועד.

אמרי רבנן היכי נעביד, נאמרוהו, לא אמרו משה רבינו, לא נאמרוהו, אמרו 

יעקב, התקינו שיהו אומרים אותו בחשאי. אמרי דבי רבי אמי, משל לבת מלך 

שהריחה ציקי קדירה ]מיני מתיקה[, אם תאמר ]שהיא רוצה לאכלם[ יש לה 

גנאי, לא תאמר יש לה צער, התחילו עבדיה להביא לה בחשאי".

“Then Yaakov called for his sons and said, ‘Gather 
together and I will tell you.’”  Yaakov wished to reveal 
to his sons secrets pertaining to the final geulah; however, 
divine inspiration was withheld from him.  This led him 
to suspect that one of his sons might be unworthy.  They 
reassured him with the response “'ה אלקינו  ה'  ישראל   ״שמע 

 communicating the fact that just as he worshipped—אחד

                                                                   לזכר נשמת לאה בת ר' ישעיה מנחם           לזכות רפואה שלימה אסתר בת מרים     בס"ד                                                    
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FFrreeee  GGiiffttss  
ואתחנן אל ד' בעת ההיא  ““  2233::33
  ””לאמר
“And Moshe implored 

Hashem at that time, saying.” The days of 
Moshe’s life on this world are coming to an 
end, and Moshe beseeched Hakodosh 
Boruch Hu to enter the Land of Eretz 
Yisroel.  Rashi tells us that Moshe made his 
request by asking for a free gift, meaning 
that it was not owed to him, yet he was 
asking Hakodosh Boruch Hu to grant him a 
free gift. Why was he asking for a free gift, 
instead of asking for it with paying for it – 
through his Zechusim?  Additionally, if 
Moshe Rabbeinu knew that Hakodosh 
Boruch Hu did not want him to enter Eretz 
Yisroel, why was he Mispalel for it?   
 Rashi says that the way that 
Tzaddikim are Mispalel to Hakodosh 
Boruch Hu is to ask for their needs to be 
fulfilled,  בחינם – for free.  Meaning that they 
do not say that they have amassed 
Zechusim and that those Zechusim should 
secure their needs.  Rather, they ask for a 
free gift from Hakodosh Boruch Hu.  Why 
do they ask in this manner, and not ask for 
their needs in the Zechus of their good 
deeds?  The Tzaddikim have curried favor 
with Hakodosh Boruch Hu by following His 
Rotzon, and therefore there is a better 
chance for them to receive things for “free.”  
However, the ones who are not so righteous 
need the Zechuyos in order to obtain their 
needs, for they generally will not receive 
free gifts from Hakodosh Boruch Hu for 
they do not serve Him properly.  The 
Tzaddikim are concerned about their fellow 
brethren, and they seek to obtain their 
needs through free gifts, so that those who 
will not receive free gifts can use the 
Zechusim of the Tzaddikim in order to 
obtain their needs. (יצב אברהם) 
 Brochos 6b – “ ן עמידה אלא תפילהאי ” 
– The word “ עמידה” is a Loshon of Tefilah, as 
it says in Tehillim 26:30 “ויעמוד פנחס ויתפלל.”  
Moshe was Mispalel 515 Tefilos which is 
the difference between the Gematria of the 
Shem Havayah (26) and Yisroel (The 
Gematria of  ישראל is 541 -minus the Shem 
Havayah 26 = 515).  Devorim 5:5 “ אנכי עומד” 
– Moshe was standing in Tefilah, “  'בין ד
 the amount of times between the – ”וביניכם 
Shem Hashem and the name of Yisroel – 
515 Tefilos. (בן איש חי) 
 Why did Moshe Rabbeinu have 
such a great desire to enter the Land of 
Eretz Yisroel?  He had two reasons: for he 
knew that if he entered Eretz Yisroel there 
would not have been a Churban and Klal 

Yisroel would not have been exiled from the 
Land, and secondly for had he entered the 
Land, death would have been nullified from 
the world – there would have been no more 
death in the world.  These two reasons are 
alluded to in the Posuk.  The Churban Bais 
Hamikdash during the 21 days of, “  ימי בין
 the days between Shiva Asar – ”המצרים
B’tamuz and Tisha Ba’av.  From Shiva Asar 
B’tamuz, each day the Churban increased, 
until the final blow, which came on Tisha 
Ba’av.  At the same time, there was another 
Churban, and that was on an individual 
level that the Shechina left each individual 
of Klal Yisroel as well.  As the Posuk says, 
 that the Shechina was to – ”ושכנתי בתוכם“
rest inside of each and every Yid.  One must 
toil in Avodas Hashem to break the barriers 
of iron which do not allow the Shechina in, 
so that the Shechina can reside within us.  
 is the Gematria of 17, which alludes – ”ההוא“
to the 17th of Tamuz, the beginning of the 
Yemei Ham’tzorim.  בעת ההוא – The last 
letters of these words, “'ת', א” – alludes to, 
 the ninth day of the month of – ”תשעה אב “
Av – that between the days of the 17th of 
Tamuz, and the 9th of Av, was the Churban 
Bais Hamikdash.   

In addition to the Churban Bais 
Hamikdash, there was a loss of the 
Shechina from amongst Klal Yisroel as 
individuals.  Klal Yisroel’s hearts became 
stuffed with Gashmiyos, and matters of 
Non-Ruchniyos, which caused the Shechina 
to depart.  “ואתחנן אל ד' בעת ההוא” - We must 
Daven to Hashem that we be able to enter 
Eretz Yisroel, return of the Bais 
Hamikdash, as alluded to in the words, 
 which refers to the days of the – ”בעת ההוא “
destruction of the Bais Hamikdash.  “  בעת
 This has the same Roshei – ”ההוא לאמר
Taivos as the words, “בלע המות לנצח” – for 
the Churban brought with it terrible 
disease and sickness, and death to the 
world.  We need to Daven for the return of 
the Bais Hamikdash, so that death will be 
annulled from the world. (מגן אברהם) 
 It says in Devorim Rabbah 2:4 
 ”לאמר“ ,what does the word – ”מהו לאמר “
mean here?  “To say”, means for all future 
generations that Klal Yisroel must know 
that they must always Daven at a time of 
Tzarah.  We see that as soon as Moshe was 
told that he would not cross the Yarden and 
enter Eretz Yisroel, he beseeched Hakodosh 
Boruch Hu to be allowed in. When someone 
is Chas V’sholom in a time of Tzarah, it is a 
time for one to strengthen himself in his 
Avodas Hashem.  He must recognize the 

source of the Tzarah, as well as know the 
source of the great Rachamim which can 
save him from his Tzarah.  One must 
believe that whatever is happening to him 
is happening for his good, because bad does 
not come forth from up Above.  It is through 
the Tzarah that a person can grow to great 
heights, and be redeemed from his Tzarah.  
Yirmiyah 30:7 “ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע” 
– “It will be a time of trouble of Yaakov, and 
from that trouble he will be saved.” This 
Posuk means that from the Tzarah it brings 
about a Yeshuah.  The person may have not 
known it, but a Yeshuah was needed, and it 
is through the Tzarah which can bring 
about the Yeshuah.  One must strengthen 
his Emunah in Hakodosh Boruch Hu, and it 
is the Emunah which will bring the 
Yeshuah. ( תפארת שמואל) 

 Moshe was not coming to 
Hakodosh Boruch Hu with the attitude that 
he knew better than Hashem, and that 
Hashem should listen to him.  Rather, he 
was coming with great humility, and 
requesting a free gift.  A gift is something 
which is good for the person.  Moshe 
Rabbeinu knew that everything that 
Hakodosh Boruch Hu does is for the good. 
Nonetheless, that does not mean that when 
one is in a time of Tzarah he should not be 
Mispalel to Hakodosh Boruch Hu, for 
everything is good.  Rather, in times of 
Tzarah Hakodosh Boruch Hu is looking for 
our Tefilos.  Our Emunah in Hakodosh 
Boruch Hu will bring us closer to Hakodosh 
Boruch Hu, as we have full faith in 
Hakodosh Boruch Hu. 

The Tzaddikim are Mispalel for a 
free gift, for they are saying to Hakodosh 
Boruch Hu – it is a time of Tzarah for me 
here in this world, I think that something is 
good for me and I want it, so I will Daven 
for it.  However, I understand completely 
that everything You do is for my good, and 
I therefore request it as a “free gift” – which 
means that if it is not good for me, then I 
am happy not to receive it.  This week is 
Shabbos Nachamu, the Shabbos after Tisha 
Ba’av.  We must beseech Hakodosh Boruch 
Hu for a free gift – to be Zoche to the 
rebuilding of the Bais Hamikdash.  It is 
what Hakodosh Boruch Hu wants from us.  
At the same time, we must not despair, and 
understand that as long as it is not here, it 
is not good for us.  We need to do our part, 
and this will bring us closer to Hashem.  
May we be Zoche to the rebuilding of the 
Bais Hamikdash, במהרה בימינו אמן! 

Parashas Va’eschanan פ"שת ןנחתאותשרפ

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

םכנעמליב'דרבעתיו...האראואנהרבעא...'דלאןנחתאו
I implored Hashem at that time… Let me now cross and see… But 

Hashem became angry with me because of you. (3:23,25,26)
Moshe Rabbeinu prayed and prayed. Chazal say that the word, 

va’eschanan, I implored, implies that Moshe prayed 515 times, which is
its numerical equivalent. The word, va’eschanan, is derived from 
chinam, free, alluding to the nature of this prayer. Being one of the ten 
terms of prayer, it is used when one seeks an undeserved favour from 
Hashem. Why did Moshe use this term? Surely he was deserving. The 
righteous never feel that they have a claim on Hashem’s favour. His 
mercy is reserved for those who feel “worthy” of it. The righteous and 
the humble feel that Hashem owes them nothing.

The Midrash (Rabbah 87:10) relates the following dialogue 
that ensued between Moshe and Hashem. Hashem said to Moshe, “You 
are grabbing the rope from both ends. (In other words, you cannot go 
forward, since you are pulling from both sides.) If you want to fulfil, ‘Let 
me now cross and see,’ then you cannot ask Me to forgive the nation. If 
you insist that I forgive them, then you cannot enter into the Land.” This 
Midrash begs elucidation. How would the nation’s forgiveness affect 
Moshe’s entering the Land and vice versa?

Horav Moshe Bick, zl, explains that Moshe’s request that the 
nation be absolved for the sin of the spies and their unwarranted, 
inappropriate reaction to the misinformation they received ran counter 
to his request that he be granted entry into the Land. There is a rule that 
tzaddik gozeir v’HaKadosh Baruch Hu mekayeim, the righteous decree 
and Hashem carries out their wish. Hashem would, therefore, have 
listened to Moshe’s request concerning the nation. This rule applies, 
however, only under such circumstances that the tzaddik does not 
derive personal benefit from his plea. If he has a vested interest, either 
directly or even indirectly, the plea will not be effective. The reason for 
this is that the tzaddik serves as a tzinor, pipe, conduit, through which 
Hashem delivers His beneficence. For the tzaddik to be a conduit, no 
obstruction can prevent the smooth delivery of the Heavenly blessings. 
Thus, Chazal (Berachos 17b) say that the entire world is sustained 
through the merit of Rabbi Chanina ben Dosa, because he needed 
nothing. He was able to survive on a measure of carobs the entire week. 
Thus, once the tzaddik takes for himself, the conduit becomes 
obstructed, and his decree is less effective.

When Moshe prayed to Hashem to allow him to enter the 
Land, it was a personal plea, a personal prayer. This precluded his 
speaking on behalf of the nation. Thus, Hashem told him: If you go, they 
cannot, and, if they go, you cannot. In order for Me to grant them 
absolution, you must defer entering Eretz Yisrael. This is why Moshe 
asked for a matnas chinam, an undeserved favour, a “free” gift from 
Hashem. He knew that if he used his merit, it would hurt the nation’s 
chances. Therefore, he told the nation, “Hashem became angry with me. 
I lost out because of you. The only reason that I did not enter the Land 
was that, had I gone, you would not.” This is but one other case in which 
Moshe, our quintessential leader, sacrificed for the nation.

הזהרבדבילארבדףסותלאךלברילא'דרמאיו
Hashem said to me, “It is too much for you! Do not continue to speak to 

Me further about this matter.” (3:26)
The Midrash Tanchuma (Va’eschanan 4) relates that Moshe 

Rabbeinu said to Hashem, “Ribon HaOlamim, You referred to me as 
Moshe, My servant (Bamidbar 12:7). I truly am Your servant. You also 
wrote in Your Torah (Shemos 21:5) that the eved Ivri, Hebrew bondsman 
who refuses to leave servitude after the prescribed six years goes 
through a process and avado l’olam, he remains in servitude until Yovel. 
Thus, Hashem, I ask to be allowed to remain in my position as an eved
and continue serving You.” Hashem replied, “Rav lach, it is too much for 
you. It has already been decreed that you are to die.” The Rambam
(Hilchos Yesodei HaTorah 10:4) writes that when a Navi, prophet, 
prophesises a punishment (i.e. an event such as death, hunger or war), 
even if it does not come to pass, it is no indication that the prophet is 
not truthful. Hashem is merciful and the person (people) might have 
repented, so Hashem may have absolved him (them).  If the Navi
promised that something good would occur, however, and it does not 
materialise, he is deemed to be a Navi sheker, false prophet. Anything
good that emanates from Hashem, any decree for good which Hashem 
decrees (which is what the Navi claimed would happen) must occur. 
Otherwise, the Navi is a false prophet.

The Brisker Rav, zl, applies the Rambam to explain Moshe’s 
appeal to Hashem to allow him to live and lead the nation into Eretz 
Yisrael. The Almighty had the power to change His decree from 
bad/destruction to good, thus permitting him to enter the Land. 
Hashem responded that, in theory, Moshe was correct. He had told him, 
however, to refrain from speaking to/leading the nation, because 
Yehoshua’s “turn” had come. Part of the gezeirah, decree against 
Moshe, was that he would no longer lead the nation, and that the reins 
of leadership would hence be transferred over to Yehoshua, his trusted 
student. The gezeirah thus includes “good” (Yehoshua’s leadership). This 
cannot be rescinded. The “good” must materialise, even at the expense 
of Moshe’s continued life.

We see from here that it is not always as we see it through our 
eyes of flesh and blood. Indeed, Hashem renders all decisions precisely 
because His sweeping vision sees everything at once. Avraham Avinu
died five years earlier than Yitzchak Avinu, so that he would not be 
witness to his grandson, Eisav, going off the derech, leaving the path, 
and becoming the paradigm of evil that he become. Now, let us imagine 
that Yitzchak and Rivkah Imeinu, who waited twenty years for their 
twins, would have been blessed with progeny right after the wedding. 
This is why I say, Baruch Hashem, the Almighty makes the decisions. 
What we do not know is for our own good.

ךיקלא'דינוצרשאכםיטפשמוםיקוחםכתאיתדמלהאר
See, I have taught you decrees and ordinances, as Hashem, my G-d, has 

commanded me. (4:5)
Chazal derive an interesting halachah from this pasuk. Moshe 

Rabbeinu enjoins the nation to observe his manner of teaching the law 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS VAESCHANAN SHABBOS NACHAMU   
THE BAIS HAMIKDASH AND SHMA - TO REMOVE THE SHIELD 

When we fulfill the mitzvah of reciting the Shema Yisrael the minhag is to place one's hand over his eyes. Many interpretations are 
given for its meaning. We want to suggest a new reason in which lies the mission statement of our relationship with Hashem. 
The meforshim bring that the word עמש  is gematriah 410 which corresponds to the years that the first Bais Hamikdash stood intact. 
We can add to this that the gematriah of עמש  and the first letter of לארשי  add up to 420 which correspond to the years that the 
second Bais Hamikdash stood before its destruction. What is the meaning why these two Mikdashos are hinted in the words of עמש 

לארשי ? Continuing with this theme, we find that the remaining letters of the word לארשי  spell שארל . What is the connection between 
the letters שארל  and the years that the two Mikdashos stood?   
 
In the Torah the end letter of עמש , ayin, and the end letter of דחא , dalet are written enlarged which indicates for us to take special 
notice. What is the message of these two letters in this passuk? 
 
The passuk says דחא 'ה וניקלא 'ה לארשי עמש . Why does the Torah repeat Hashem's name והי'  twice? Wouldn't it have been 
sufficient to state דחא וניקלא 'ה לארשי עמש ? 
To answer these questions let us explain a passuk (Tehillim 84,12) םיקלא 'והי ןגמו שמש  : a sun and a shield is והי'  and םיקלא . The Baal 
Hatanya explains (Shaarei Yichud V'emunah chp.4) that the name והי'  pairs with the sun and the name םיקלא  pairs with the shield. 
Every name of Hashem manifests a different aspect and channel through which Hashem conducts and sustains creation. The name 

'והי  is the unlimited power source from which He created all existence from absolute nothingness  This is an on going . ןיאמ שי האירב
process which is constant every second. The name Elokim is Hashem's display of the constriction of His light of creation, thereby 
enabling making His endless power appear to take on different forms of vessels, from the highest form of spirituality found in the most 
upper worlds to the low single physical blade of earthly grass. Both of these names have a relationship similar to the comparison of 
the sun and its shield (see Rashi Bereishis 18,1). The sun corresponds to the light of והי'  which symbolizes the unlimited and 
unrestrained infinite power of Hashem. םיקלא  which is gematriah עבטה  nature, acts a shield to והי'  in the same manner that the sun 
has a shield in order to enable us to benefit from its light. Without the shield and constriction of the light, vessels capable of receiving 
it would be non existent. 
 
Therefore Man must not be deceived by the appearance of the shield, the so called nature of the universe, for it is merely a 
concealment which is continuously being fueled and sustained by the camouflaged energy of והי' . This is the meaning of the passuk in 
our parsha (Devarim 4,39) םיקלאה אוה היוה יכ ךבבל לא תובשהו םויה תעדיו  that you are obligated to know that it is  who is the real  'והי
life force of םיקלא  which reflects every varying aspect and level of creation. 
 
The seforim tell us that Adam Harishon prior to the chait of partaking from the Aitz Hadaas, possessed a complete different set of eyes 
than what he had after the chait. There is the ילכשה ןיע  the eyes of intellect (Sanhedrin is called הדעה יניע ) which can perceive the 
wisdom of Hashem in creation תישע המכחב םלוכ . Adam was able to view the world through the lens of זונגה רוא , the  Hidden Light, 
which exposed the façade and the "shell" of the external world of nature, allowing him to hone into the והי'  of the sun. That is why the 
word ילכשה  is gematriah 365 symbolizing the orbit of the sun of the of 365 days a year of the solar calendar. ילכשה ןיע  is gematriah 

כ"הע תוכלמ  the kingdom of Hashem. Looking at the world with these eyes one fully understands that everything in creation is only a 
vessel to manifest the glory and kovid of Hashem's kingdom on earth.  
 
However, after the chait Adam acquired a second pair of eyes called ירשב ןיע  an eye of the flesh which focuses on just seeing nature 
with all its laws. That is the reason that the passuk says that after they ate from the Aitz Hadaas םהינש יניע הנחקפתו  which can be 
interpreted to mean "both sets of eyes" were now opened. From then on, Man now has the option to experience the world with either 
set of eyes. The choice of which one to use at any moment is very challenging and daunting. We are constantly hassled by our enemy 

ושע  who strives to blind this ילכשה ןיע  and make it inoperable (see Keli Yakar 32,25). He pushes us to buy into and select the " רשבה ןיע  
service" as hinted in the acronym םהינש יניע הנחקפתו  which spells ושע . If we can train ourselves to see Hashem behind the shield and 
not to be tricked by the luring packaging on the outside, our daily lives would be transformed into a relationship with Hashem that 
would possess greater intimacy, meaning and fulfillment. 
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Now You Know! 
Hashem told Moshe, “Rav lach,” you 
have much. The Gemara in Sota says 
it was a form of mida k’neged mida. 

Moshe told Korach to abandon his 
dreams of the Kehuna because “Rav 
Lachem,” you have much, and so did 
Hashem tell Moshe to abandon his 
quest to enter Eretz Yisrael with the 
words, “Rav Lach,” you have much. 

Rashi here quotes two different 
comments of Chazal on this phrase: 
Firstly, Moshe had offered many 
prayers, and now it was time to stop. 
Continuing, with the answer 
guaranteed not to change, would 
make both Moshe and Hashem look 
bad, chas v’shalom, because people 
would say that Hashem is very harsh 
and Moshe is very pushy. 

The second explanation, though, 
seems out of place, “Rav Lach, there 
is much hidden good in store for 
you.” What does that have to do with 
Moshe’s request? 

The answer is that people’s 
perception of this exchange, referred 
to in the first Chazal, is based on their 
limited perspective. Had they realized 
the truth, they would have praised 
Hashem for refusing to accept 
Moshe’s entreaties. 

Hashem told Moshe, “There is much 
hidden good you don’t see – even in 
not being allowed to enter the Land!” 
Therefore, cease your requests, for I 
cannot acquiesce, to your detriment.” 

Thought of the week: 
If only I could love the 
greatest tzaddik as much as 
Hashem loves the greatest 
rasha. – R’ Yisrael Baal Shem Tov 

 (WK:G OYRBD) „...YLA EMw ALW OKNEML YB ÂH RBETYW‰  
“Hashem was angry with me because of you and didn’t listen to me.” (Devarim 3:26) 

After 515 prayers to be allowed to enter the land of Israel, Hashem finally told Moshe to stop 
davening. It wasn’t going to happen; he would not be allowed to enter the land of Israel. His 
prayers were effective to enable him to climb a mountain and see the land, but not to enter it. 

It seems strange that Moshe, here, seems to be blaming the Jewish People for his inability to 
enter the Land of Israel. Not only that, he appears to imply that Hashem got angry with Moshe 
because of the Jews. For a leader, a father figure who has led his flock for four decades, is this 
appropriate? To be petty and say, “YOU ruined it for me!”? 

Of course, this is not at all what happened. The commentaries have a few different ways of 
explaining this phrase. To begin with, it wasn’t that the Jews did something to anger Hashem, 
(OK, some do say this) but Moshe. When he spoke to the Children of Israel and called them 
“rebellious,” he degraded the honor of the Jewish People. This was an inappropriate way to 
speak to them, so Hashem got angry to defend their honor. With this, Moshe taught us the 
valuable lesson of treating others with dignity and respect. 

Sforno explains that Hashem was angry that Moshe wished to ensure the Jews would remain in 
Israel permanently, when He had already decreed exile. On the one hand we learn not to flout 
Hashem’s will (it won’t succeed anyway) and on the other we learn that when Hashem decrees 
something, it is necessary for our own good and to stop it would be harmful to us. We should 
instead bear the difficulties with the understanding that there is a purpose to our travails. 

Finally, the Malbim amplifies this message with something especially meaningful for Shabbos 
Nachamu. He says that had Moshe entered the land of Israel, he would have immediately 
ushered in the times of Moshiach. The Jews would have conquered all ten nations of Canaan 
(the 7 we know, plus Amon, Moav, and Se’ir/Esav.) The Bais HaMikdash Moshe built would 
never have been able to be destroyed. But there was a problem. 

As we saw several times, the Jews then did not have the necessary level of Emunah and 
Bitachon, faith and trust in Hashem. Moshe would have been bringing them into a situation for 
which they were not prepared. When we faltered, there would have been no option for the 
destruction of the Bais HaMikdash or exile. All that would have been left would be to wipe us out 
and start again as Hashem did at the time of Noach. 

By preventing Moshe from entering the land, Hashem was actually protecting us! When Moshe 
told the Jews Hashem got angry because of them, it was because what Moshe was proposing, 
though it seemed wonderful, would have had tragic consequences. We can now add to our 
lessons how much Hashem truly loves us; that no matter how bad things appear to us, He is 
treating us with love and compassion. 

Shlomo HaMelech knew the language of every creature. A man begged to learn the language of 
birds. Shlomo said no but after persistent requests, he gave in. One day, the man heard the 
birds saying, “All the animals in this flock will die soon.” The man quickly sold his animals and, 
sure enough, within a week they had all died. 

Soon after, he heard birds on his window ledge saying, “This house will soon burn down.” He 
sold his possessions and the house and made his money before the fire struck. 

Finally, he heard the birds say, “This man will die soon.”  

Horrified, he ran to King Solomon. “I told you that you didn’t want to know their language. You 
sinned and Hashem wanted to punish you through your flocks. You thwarted that plan and He 
intended to strike your home. You avoided that punishment too, and now there is nothing left to 
do but take your life. Hashem was doing you a favor but you “outsmarted” Him and now, sadly, 
you will have to pay the price.” 
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PARSHAS  VAESCHANAN

“ESSENTIALLY” ABOVE & BEYOND!
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here are certain times during the year that 
real and serious people realize it is time for a 
Cheshbon Hanefesh, for earnest soul searching. 

We are in that time now, and quite honestly, we have 
been there for months; our בין המצרים this year started 
around Purim. We are hoping to receive some sort of 
Nechama- which would mean that we have become 
better, more connected to the Shechina; and all our 
travails in Galus, personally and as a member in good 
standing of Klal Yisroel, would have had something 
positive come of it. 

As we approach the end of the summer- one that almost 
skipped by without our noticing it - and the Yamim 
Noraim loom before us, (the words of the Machzor will 
leap out at us wherever we will be able to Daven), we 
need to get started on that Cheshbon Hanefesh, too. 
We all need to circle the wagons, help and care for each 
other חזק  יאמר  לרעהו   so the coming year can and ,איש 
IYH will be counted כשנים הטובות for all of Klal Yisroel. 

I would like to share a Vort on a Gemara that spoke to 
me, maybe it will speak to you as well. The Gemara in 
Shabbos (119B) has a list of the lesser known reasons 
for the destruction of Yerushalayim. לא חרבה ירושלים אלא 
 because we did not reprimand - בשביל שלא הוכיחו זה את זה
each other, point out the mistakes, and everyone makes 
mistakes.  We all know there are certain people- THE 
CORRECTORS- always looking for things to call out 
in regular conversations, about business, or waiting 
to pounce on the Baal Koreh for a mistake. There are 
also some milder people who don’t do that. Some 
even ignore people who are violating Halacha without 
intruding (the Halachos of Tochacha are complicated 
and beyond the scope of this article). Their non-
intrusion can come from two reasons: One, they don’t 
care about the Halacha. Two, they don’t care about 
the violator. Our focus will be on the latter. There are 
people who, religiously, only care about themselves 

- their Parnasa, their home, their family, their own 
well-being. Their ego is the most dominant aspect of 
their personality, their life. The Nesivos Shalom (Avos 
3) brings a Vort from the Baal Shem - fabulous! In 
Va’eschanan (5:5) the Pasuk says וביניכם ה'  בין    - אנכי עמד 
his take on that is: The Anochi, I, man’s ego is the thing 
that stands and separates man from Hashem. Without 
man’s ego driving his pursuit of temporary pleasure, 
man could become much closer to Hashem- I’m not 
concerned about anybody else’s Avodas Hashem, only 
mine. Why should I say anything? 

The Navi Michah (2:2) bemoans how people steal and 
disregard other’s property. He says ואיש וביתו  גבר   ועשקו 
 they oppress a man and his household, a person - נחלתו
and his heritage. What a heartbreaking Gemara in 
Gittin (58A), it Mamash hurts, but maybe it will teach 
us something about ourselves. The Gemara relates, in 
reference to the Pasuk above, about a blacksmith and 
his apprentice who coveted the blacksmith’s wife. Once 
the blacksmith needed a loan, and the apprentice said; 
I’ll lend you the money, send your wife to pick it up. 
When the wife came, he held her captive for three days. 
At the third day, the blacksmith came looking for his 
wife, to which the apprentice said, I sent her right back 
to you but I heard that she went with some young men 
and behaved badly with them. What do I do, asked 
the blacksmith? The scoundrel said; I would divorce 
her. The blacksmith said, but I can’t afford to pay her 
Kesuba. He said don’t worry, I’ll lend you the money 
for the Kesubah. The Get was given, and the scoundrel 
went and married her. When the time to repay the 
debt arrived, the blacksmith did not have the money 
to pay. They scoundrel (I do have any better words for 
him but this is a family article) said: You must pay up 
by becoming a waiter/butler in my house. So the poor 
blacksmith had to become the waiter, and while the 
despot and new his wife ate and drank, the distressed 

T
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man wept and his tears fell into their cups. ועל אותה שעה 
דין גזר   and at that moment, the Gezaira of the - נחתמה 
Churban was sealed. Hearing this story, we can have 
nothing but contempt for this Rasha. Rav Yaakov 
Emdin (Gittin Ibid) startles us by learning from this 
incident מכאן נראה ברור- clearly there are Aveiros that are 
not explicit anywhere in the Torah, but are seriously 
considered Chamur Me’ohd and despised by Hakadosh 
Baruch Hu even WORSE than Aveiros Chamuros that 
Torah explicitly forbids. How could anyone stoop so 
low? 

We all have varied reactions to this disturbing story, 
but let us think about it again without the disgust we 
have for this Rasha. There were two aspects of his 
depravity. One, his scandalous plot to secure the wife. 
Two, his heartless degradation of the man, who was his 
teacher and friend by turning him into a waiter. Which 
would we think is worse? To get the wife the way he did 
comes from someone whose own lust takes precedence 
over any and every morality; waving away with your 
hand any ethical and decent standards, as you would 
a wayward fly. My ego “Ubber Alles. But to me, the 
second one is a greater Hashchasa, exhibiting a real 
destitute soul. Yes, I won, I beat you, I outsmarted you 
and now I’m going to rub it in your face. I crushed you, 
I ruined you and now I’m going to trample you. Can we 
for one second imagine the blacksmith’s Agmas Nefesh, 
having to serve this vulgar beast and his ex-wife (we 
can assume, I guess, she stayed with him because of his 
money- what a lousy excuse). The lesson for us is to 
recognize how much our Anochi, our ego, our pleasure 
seeking apparatus can lead any man astray, even in 
ways that can be within the parameters of Halacha, yet 
are still repulsive בעיני אלוקים ואדם. 

This time of year, we all hear about us having Ahavas 
Chinam, and maybe we are even tired of hearing it 
- BUT it still true. They say that someone asked Rav 
Chaim Kanievsky what is the hardest Mitzvah to 
keep. Allegedly, he said, “not to think about Torah in 

the bathroom”. I know, because that’s really one of my 
hardest too- I wish! I would really answer “to love all 
Jews”, and we all know that with some of them it really 
is Ahavas Chinam, to love them even though there is 
no good reason. The way it is though, whatever way we 
can achieve closeness to Hashem NEEDS WORK. We 
need Rabbeim, we need friends that know how to give 
a friend some Mussar, and it really does take a village, 
associating with the right kind of people. 

Reb Tzadok Hakohen (Devarim 1) brings from the 
Yid Hakodesh, who said that every day he learns some 
Pesukim from Sefer Devarim because they are, for 
him, a Mussar Sefer. Explains Rav Tzadok, since Sefer 
Devarim is written differently from the other – Moshe 
wrote in first tense- ואקח, ואצוה, and I did it. This makes 
it Moshe’s last Mussar Shmuez- דברים היוצאים מן הלב, the 
 entering the - נכנסים אל הלב of Moshe, so it becomes לב
heart of the listener with more power. Let’s learn it well, 
let’s get closer, let’s be Zoche to the ultimate בירושלים  
. נחמת ציון

המצפים לישועה
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‘He gives nourishment to all flesh’ – ''נותן לחם לכל בשר  
My mother-in-law pampers to no end! She prepares for us, the 
brides and grooms, beautiful lunches. I pick up the packed 
lunches and distribute them to the brides and grooms. 
I sent one meal with my brother-in-law to give to another 
brother-in-law, he caught a ride there, but left the meal in the 
car. 
He called me out of breath, and he told me what happened, 
that he left the meal in the car, he did not know the driver and 
he had no way to reach him. 
My brother-in-law suggested that he would give his meal to 
the other brother-in-law who did not receive one. I calmed him 
and said that I would send another packed meal. I told him the 
hashgacha that took place as our mother-in-law just called that 
another brother-in-law was not home as he went to a Simcha 
and there was an extra meal and we marveled at the amazing 
hashgacha. 
A week later I saw a notice posted, someone was looking for 
and wanted to get in touch with the man who left a bag with a 
meal in it in his car. I called him and explained about the meal. 
I told him to throw it away since by now everything would be 
spoiled. 
A minute later, the driver called me back wanting to share his 
hashgacha story: “A friend who was alone, called me and said 
he was hungry, and he had nothing to eat since no one brought 
them a meal today. 
“I figured that the food belonged to an observant person who 
appeared to be Heaven-fearing, and I had no way to contact 
that man. I was going to throw the bag in the garbage, and 
instead I sent the meal to the friend. He and his family were so 
pleased with the meal and they raved how delicious it was. 
They wanted to know how they could get such delicious 
food!!!” 
I was very pleased to hear and see how Heaven is concerned 
for my mother-in-law’s food as she is a righteous woman and it 
should not go to waste, and other Jews benefited from it out of 
the goodness of her heart. 

.ה.ח  

Va’eschanan 
5780 

And you will return unto Hashem –  עד ה'ושבת  
The Midrash relates (Bereishis Rabbah 65:22): When the enemies of 
Israel wanted to enter the Temple Mount, they were afraid to go in. 
So they said that first one of Israel should go in, but they could not 
find one Jew that was willing to enter. The Romans stood and 
promised anyone who would enter would be allowed to keep one 
item that he wanted. On man stood up and threw off the yoke of 
Judaism that was upon him, his name was Yosef Meshisa, and he 
went into the Bais HaMikdash. A short time passed, and he came 
out carrying the pure menorah. When the Romans saw the menorah 
they said, ‘It is not the way of an ordinary person to use this. Go 
back in and take something else.’ But at that moment, Yosef 
Meshisa regretted what he had done, and he did not want to go 
back in. They promised him that he would be exempt from paying 
tax for three years and Yosef still refused. He said, ‘Is it not enough 
that I angered my Creator once, should I anger Him a second time?’ 
The Romans took him and tortured him, and he would cry out and 
say, ‘Woe to me that I angered my Creator’ until his soul departed. A 
heavenly voice [bas kol] went out and said, ‘One can acquire his 
World, in a moment’.   
Moshe Rabeinu tells Israel (4:30)  בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה'
 When you are in distress and all‘ – באחרית הימים ושבת עד ה' אלוקיך'
these things have befallen you, at the end of days, you will return 
unto Hashem, your G-d’. That is, even if a Jew in whatever situation 
he might be and he returns with a true repentance, HaKadosh 
Baruch Hu accepts his Teshuva, even if his Teshuva is under duress, 
because he cannot withstand the suffering and difficulties 
happening to him, ‘when you are in distress’, still, Hashem Yisbarach 
accepts his teshuva. 
True, the Three Weeks have passed, but it is known that the main 
theme of the month of Av is preparation for teshuva and Yom HaDin 
as is hinted in the name of the month, ‘Av’ – ‘Elul bah’, Elul is 
coming. Now when the time of teshuva approaches, sometimes a 
person begins to think that HaKadosh Baruch Hu does not want his 
teshuva chas v’shalom, because he is only repenting because he is 
afraid of the judgment, or because of the distress that is on his head 
and he can no longer tolerate them. But the truth is that sometimes 
Hashem Yisbarach sends a person challenges so that he should do 
teshuva, and if a person does teshuva truly, and with all his heart, 
and he leaves his bad deeds, then HaKadosh Baruch Hu immediately 
accepts his teshuva and forgives him for all his sins. 

- Tiv HaTorah – Va’eschanan 
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Rather, this Tefillah also stems from gratitude, for from the power that 
he recognizes that Hashem provided everything for him, from this his 
Tefillah comes to ask of Him that his provisions should be increased 
abundantly as we recite in Bircas HaMazon,   חסר  א  ל'ובטובו הגדול תמיד
הגדול' שמו  בעבור  ועד,  לעולם  מזון  לנו  יחסר  ואל   And through His‘ – לנו 
great goodness, we have never lacked, and may we never lack, 
nourishment for all eternity, for the sake of His Great Name’. Thus, 
from the power of gratitude we come to Tefillah. 

 שבע יפול צדיק ו קם 
The righteous one may fall seven times, he will arise 

Even if one has prayed and has not been answered, he should not give 
up hope nor feel broken – sentiments that are not worth anything in 
Heaven, to the point where chas v’shalom there is no value to his 
Tefillah. Rather, just the opposite, he should strengthen himself more 
in avodas Hashem and he should not think about if there will be 
reward for his effort. Rather, as a servant before his master, as we see 
by Moshe Rabeinu who showed Bnei Yisrael (3:26),   בי ה'  'ויתעבר 

' זההף דבר אלי עוד בדבר יאמר ה' אלי רב לך אל תוסלמענכם ולא שמע אלי ו  
– ‘But Hashem became angry with me because of you, and He did not 
listen to me; Hashem said to me, “It is much for you! Do not continue 
to speak to Me further about this matter.”’ He revealed to them that 
HaKadosh Baruch Hu did not accept his Tefillah because of them, 
because he stumbled with the sin of mei merivah. Not only this, but he 
was told not to pray anymore. 
So, even though he had prayed 515 Tefillos and he was not answered, 
he was only given the opportunity to go to the top of the mountain 
and see the land without entering it, with this his heart was not broken 
within him, and he continued his avodah until his last day on earth 
without asking questions. 
We see a moral lesson from this for ourselves. Even if we do not see an 
answer to our prayers, this should not break us and we should not 
begin to think that we are not important before the Omnipresent, 
rather, we should continue to pray, until our salvation will come and 
our prayers will be mercifully accepted. May the time come soon for 
the complete redemption. 
Moshe’s face is like the face of the sun –  פני משה כפני השמש 

At the end of the day, Moshe Rabeinu stayed in the Wilderness, as the 
will of Above that he should be there (33:21), 'חלקת מחקק ספון'   כי שם  
– ‘for there is the hidden plot of the lawgiver’. His burial site on Har 
Nevo had been prepared from the Six Days of Creation, but we were 
commanded to coronate Yehoshua bin Nun after him to lead them so 
that the flock should not be left without a shepherd. This is why it says 
ואמצהו' (3:28) וחזקהו  יהושע  את   and command Yehoshua and‘ – 'וצו 
strengthen him and give him resolve’, although he himself will not 
cross over, rather his student will bring them into the land   כי הוא יעבר'

וא ינחיל אותם'לפני העם הזה וה   – ‘for he shall cross before this people 
and he shall cause them to inherit’, but as for Moshe he would just see 
it 'את הארץ אשר תראה' – ‘the land that you will see’, yet, this did not 
stop him from leading wholeheartedly. 
We learn an amazing moral lesson from this story. Despite knowing 
that his reign has ended and he will not enter Israel, still, he crowned 
his attendant to serve after him with a glowing face and broad soul 
and even thanked him as commanded by the Almighty (Bamidbar 
ישראל'ונתתה  ' (27:20 בני  עדת  כל  ישמעו  למען  עליו  מהודך   – ‘You shall 
place of your splendor upon him, so that the entire assembly of Bnei 
Yisrael will hear’. The Gemara states (Bava Basra 75a) ‘The face of 
Moshe was like the sun, the face of Yehoshua is like the moon’. The 
moon receives its light from the sun as a reflection, so too Moshe 
Rabeinu shown on his student Yehoshua who did not move from his 
tent. He took from it the way of life with a good eye to another and 
with complete joy. 
 

Moshe Rabeinu prayed 515 Tefillos – which is the numerical 
value of Va’eschanan – to be able to go into the Holy Land. This 
teaches us the way we should request things that we need from 
the Creator – that we should not just go immediately to our 
Creator and request what we are lacking or our other requests. 
Rather, this is the proper way – first thank Him for the past, 
praise Him for all the good that the Creator has done for us, and 
only then ask for what we are lacking. 

Thanking for the past –  הו דאה  על העבר 
This is what we learn from Moshe Rabeinu who requested and 
begged, prayed and beseeched, until HaKadosh Baruch Hu 
would give him the possibility and permission to enter the Land. 
He very much wanted to nullify his oath and decree to not enter 
the Land, but he did not immediately begin with prayer and 
beseeching for this, rather, he began with words of praise and 
thanks to His Great Name, and with great embellishment when 
he said (3:24),   ידך ואת  גדלך  את  עבדך  אתה החלות להראות את 

ובאר קל בשמים  מי  יעשה  החזקה אשר  וכגבורתך' מעשיך  כץ אשר   – 
‘You had begun to show Your servant Your greatness and Your 
strong hand, for what power is there in the heavens or on earth 
that can perform according to Your deeds and according to Your 
mighty acts?’ It was only after this did he continue and ask his 
famous request (3:25),   הטובה אשר  'אעברה נא ואראה את הארץ

דן ההר הטוב הזה והלבנון'בעבר היר  – ‘Please let me cross and see 
the good land that is on the other side of the Yarden, this good 
mountain and the Lebanon’. 
If he had begun his Tefillah and immediately asked for his needs 
without first offering thanks, he would have caused Heaven to 
examine his deeds to see if he was indeed valid and worthy to 
fulfill his wants and requests. And if chas v’shalom he was found 
not worthy, then this would have had the opposite effect, as 
Chazal explain in ‘Iyun Tefillah’. However, this is not so when one 
begins with words of thanks and only after that requests his 
needs, then the gates of mercy and acceptance open, which 
causes the flow of abundance for him, and they will not oppose 
his Tefillah – since he came with thanks, who can stop gratitude 
from entering before the Creator. 
We find that we learn the great power of gratitude when our 
eyes see the order how the Anshei Kneses Hagedolah arranged 
Tefillah. They first put Bircas HaShachar [the morning blessings] 
and the mitzvos that begin the day as they continue with songs 
of praise and song in Pesukei D’Zimra, Next, they enhance with 
the berachos of Kriyas Shema, before and after, which are pure 
praise. Even Shemona Esrei begins and ends with berachos of 
praise and gratitude – gratitude is so important that the Tefillah 
enters through its gates, and you are more apt to be answered. 

Without limit – אין להם שיעור 
There is an additional novelty to gratitude that is not by Tefillah, 
when a person does not have anything to ask for, he sits alone 
and is silent when he prays. But this is not so with gratitude as it 
is limitless as one can thank for the past and even for the future 
as we say on Shabbos night after ‘Shalom Aleichem’ in ‘Ribon kol 
haolamim’,   ואשר עמדי  עשית  אשר  החסד  כל  על  לפניך  אני  מודה 
עמי' לעשות  עתיד   I gratefully thank You for all the‘ – אתה 
kindness You have done with me, and which You will do for me’. 
Not only this, but even one who has his sustenance prepared for 
him, Shulchan Aruch rules that he is obligated to pray that his 
sustenance be provided for him – even though by appearances 
he does not seem to need this Tefillah since his sustenance is 
before him. If so, then why do I need this Tefillah?  
 

 באו שעריו בתודה 
Enter His gates with thanksgiving 
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An Important Principle from the Incredible Teachings of the Maharal

With the Passuk "שמע ישראל" We Express Our Reverence of Hashem 
with the Passage "ואהבת את ה' אלקיך" We Express Our Love of Hashem

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

but one master, so, too, did they. To this, Yaakov Avinu 
responded ״ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד״.  

The Rabbis questioned what we should do in actual 
practice—should we utter the words מלכותו כבוד  שם   "ברוך 

ועד"  or not?  On the one hand, Moshe Rabeinu did לעולם 
not include this phrase in the Torah; on the other hand, 
Yaakov Avinu did utter this proclamation.  The Rabbis 
instituted the practice of uttering these words silently.  An 
analogy is drawn to a princess who smells and craves some 
sweet delicacies.  If her craving is made public, she will 
be embarrassed; if she does not express her craving, she 
will suffer; therefore, her servants began bringing her the 
objects of her craving clandestinely.   

It behooves us to consider the following: (a) What 
prompted Yaakov Avinu to proclaim:  מלכותו כבוד  שם   "ברוך 

 ,whereas Moshe Rabeinu, who gave us the Torah לעולם ועד"
sufficed with the utterance of "ישראל  "ברוך omitting ,"שמע 

 Why did our blessed sages institute the recital of (b)  ?שם"
 silently due to our shame?  What is the source of our "ברוך שם"
shame regarding the utterance of "שם  necessitating ,"ברוך 
that it be uttered silently?        

If a Person Strives to Fear Hashem 
He Will Receive Love of Hashem as a Gift

We will begin to shed some light on this heavenly, 
enigmatic dialogue that ensued between Yaakov Avinu 
and the shevatim by introducing a comment from the Ohr 

In this week’s parsha, parshas Vaeschanan, it is fitting that 
we examine the mitzvah of Krias Shema, a mitzvah we perform 
twice daily (Devarim 6, 4): "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד"—Hear, 
O Yisrael, Hashem our G-d, Hashem is One.  In the Midrash 
on this week’s parsha (D.R. 2, 35), Chazal teach us that Yaakov 
Avinu instituted the mitzvah of Krias Shema before he passed 
away.  In the Gemara (Pesachim 56a), they describe in greater 
detail the sacred, heavenly dialogue that ensued between 
Yaakov Avinu and his sons, the holy shevatim, expounding on 
the passuk (Bereishis 49, 1): 

לגלות  יעקב  ביקש  לכם.  ואגידה  האספו  ויאמר  בניו  אל  יעקב  "ויקרא 

במיטתי  יש  ושלום  חס  שמא  אמר  שכינה,  ממנו  ונסתלקה  הימין  קץ  לבניו 

פסול, כאברהם שיצא ממנו ישמעאל ואבי יצחק שיצא ממנו עשו. אמרו לו 

בניו שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, אמרו כשם שאין בלבך אלא אחד, כך 

כבוד  שם  ברוך  ואמר,  אבינו  יעקב  פתח  שעה  באותה  אחד.  אלא  בלבנו  אין 

מלכותו לעולם ועד.

אמרי רבנן היכי נעביד, נאמרוהו, לא אמרו משה רבינו, לא נאמרוהו, אמרו 

יעקב, התקינו שיהו אומרים אותו בחשאי. אמרי דבי רבי אמי, משל לבת מלך 

שהריחה ציקי קדירה ]מיני מתיקה[, אם תאמר ]שהיא רוצה לאכלם[ יש לה 

גנאי, לא תאמר יש לה צער, התחילו עבדיה להביא לה בחשאי".

“Then Yaakov called for his sons and said, ‘Gather 
together and I will tell you.’”  Yaakov wished to reveal 
to his sons secrets pertaining to the final geulah; however, 
divine inspiration was withheld from him.  This led him 
to suspect that one of his sons might be unworthy.  They 
reassured him with the response “'ה אלקינו  ה'  ישראל   ״שמע 

 communicating the fact that just as he worshipped—אחד
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HaChaim hakadosh on this week’s parsha (Devarim 6, 5).  
He explains that the passage "ואהבת את ה' אלקיך" begins with 
the addition of the letter “vav.”  This teaches us that before 
we can achieve “Ahavas Hashem”—love of Hashem—we 
must first strive to achieve “yiras Hashem”—fear and 
reverence of Hashem.  Let us explain how he arrives at this 
conclusion.  Now, we know from the Gemara (Pesachim 5a): 
 the letter “vav” comes to add onto—"וי"ו מוסיף על ענין ראשון"
the previous topic.  This, however, implies that we have 
already been commanded with regards to “yiras Hashem,” 
and the “vav” comes to add the dimension of “Ahavas 
Hashem.”  But where do we find any earlier reference to 
“yiras Hashem” in the mitzvah of Krias Shema?  

Let us introduce the halachic ruling as it appears in the 
Shulchan Aruch (O.C. 60, 5): הקורא את שמע, ולא כוון לבו בפסוק" 

לבו, כוון  לא  אם  והשאר,  חובתו.  ידי  יצא  לא  ישראל,  שמע  שהוא   ראשון 

 אפילו היה קורא בתורה, או מגיה הפרשיות האלו בעונת קריאת שמע יצא,

 Simply understood, this teaches  והוא שכוון לבו בפסוק ראשון".
us that the first passuk of »שמע ישראל« requires focus and 
proper intent. For, with this utterance, we accept upon 
ourselves the yoke of the sovereignty of Heaven—“ohl 
malchus shamayim”; and once we have accepted “ohl 
malchus shamayim” on ourselves, we fulfill the rest, even if 
it is uttered without proper focus and intent.  

It appears that we can explain why the passuk שמע" 

 requires focus and intent more so than the other ישראל"
passages of Krias Shema on a deeper level.  We learn in the 
Tikunei Zohar (Tikun 10, 25): אורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחת" 

 Torah without fear and love does not ascend—לעילא"
upwards.  Furthermore (ibid.): תורה ומצוה בלא דחילו ורחימו" 

 Torah and mitzvos without—לא יכילת לסלקא ולמיקם קדם יה"
fear and love cannot go and present themselves to G-d.  
In other words, “yirah” and “ahavah” are like two wings 
that elevate our Torah and mitzvos to the heavens.  

Concerning the magnificent combination of “yirah” and 
“ahavah,” we learn a fundamental principle from the sacred 
teachings of the holy Maggid, Rabbi Dov Ber of Mezritsch, 
zy”a, which is brought down by the Kedushas Levi (Likutei 
Shas, Shabbas 77b).  The holy Maggid reveals to us that 
a person should focus primarily on achieving “yiras 
Hashem”-- fear of Hashem. As a consequence, he will merit 
“ahavas Hashem” -- love of Hashem -- as a gift from above. 

Many sources refer to “yirah” as the female component, as 
it is written (Mishlei 31,30): "אשה יראת ה' היא תתהלל"—a G-d-
fearing woman, she deserves to be praised. In contrast, 
“ahavah” is referred to as the male component. For it states 
in the Gemara (Kiddushin 2:): "אשה על  לחזר  איש  של  —"דרכו 
it is the nature of a man to pursue a woman. Thus, if 
a man pursues and achieves “yiras Hashem” —which is 
compared to a woman —he will be rewarded from above 
with “ahavah,” as well. This concludes his holy remarks.  

From reviewing a compilation of the teachings of the 
Maggid of Mezritsch in Ohr Torah (Eikev), it is apparent 
that he is attempting to reconcile an elucidation in the 
Gemara (Berachos 33b) regarding the passuk (Devarim 10, 
יראת :(12 אטו  ליראה,  אם  כי  מעמך  שואל  אלקיך  ה'  מה  ישראל   "ועתה 

 שמים מילתא זוטרתא היא, והאמר רבי חנינא משום רבי שמעון בן יוחי אין

היא ה'  יראת  שנאמר  שמים,  יראת  של  אוצר  אלא  גנזיו  בבית  להקב"ה   לו 

 The passuk says: “And  אוצרו, אין לגבי משה מילתא זוטרתא היא".
now, Yisrael, what does Hashem, your G-d, ask of you 
but to fear Hashem, your G-d . . .”  Is “yiras shamayim” 
such a simple (small) matter? Didn’t Rabbi Chanina say 
in the name of Rabbi Shimon ben Yochai: HKB”H has 
nothing in his treasury other than a treasure of “yiras 
shamayim,” as it is stated (Yeshayah 33, 6): “The fear of 
Hashem that is his treasure.”   Yes, indeed!  For Moshe, 
it is a simple matter.  

This is seemingly perplexing.  After all, the passuk does 
not only mention “yirah”; it also mentions “ahavah”: ועתה" 

בכל ללכת  אלקיך  ה'  את  ליראה  אם  כי  מעמך  שואל  אלקיך  ה'  מה   ישראל 

 ,And now, Yisrael, what does Hashem  דרכיו ולאהבה אותו".
your G-d, ask of you but to fear (“yirah”) Hashem, your 
G-d, to adopt His ways and to love (“ahavah”) Him.  That 
being the case, how can we make sense of the Gemara’s 
answer that indeed “yirah” is a simple matter for Moshe?  
Hence, the Maggid of Mezritsch explains that all HKB”H 
requests of Yisrael is to strive to acquire the quality of 
“yiras Hashem”; by doing so, we will acquire the quality of 
“Ahavas Hashem” as a gift.

A beautiful illustration of the connection 
between “yirah” and “ahavah”

A beautiful illustration of the connection between “yirah” 
and “ahavah” is presented by the divine kabbalist, Rabbi 

Parshas Vaeschanan 5780 | 2



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

Shimshon of Ostropol, zy”a, in Likutei Shoshanim, in the 
name of the sefer Limudei HaArizal. The latter states: יראה" 

תמצאנו" אחד  בקשר  והנה  בקדושה,   ”yirah” and “ahavah“ —אהבה 
are intimately connected. Rabbi Shimshon illustrates this 
connection by means of the following diagram:

the passuk: “And now, Yisrael, what does Hashem, your 
G-d, ask of you but to fear (“yirah”) Hashem, your G-d.”  
Following that, it is written “and to love.”  In other words, 
He only asks of you to strengthen your sense of “yirah,” 
because from it, “ahavah” will follow automatically.

 ”Arouses Our Sense of “Yirah "שמע ישראל"
”Arouses Our Sense of “Ahavah "'ואהבת את ה"

In light of all that has been said, it is somewhat surprising 
that the first passage of Krias Shema focuses on “ahavah”: 
לבבך" בכל  אלקיך  ה'  את   After all, we just finished  ."ואהבת 
explaining that “yiras Hashem” must precede “Ahavas 
Hashem.”  We will attempt to reconcile this matter with 
several explicit examples.  Now, the first passuk in Krias 
Shema: "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" is a declaration regarding 
the acceptance of the yoke of the sovereignty of Heaven—
“ohl malchus shamayim.”  Its aim is to inspire us to fear and 
revere Hashem.  Therefore, immediately afterwards, we 
say: "ואהבת את ה' אלקיך"—proclaiming our love for Hashem, 
which follows and stems from “yirah.”  

It is with great pleasure that we will now introduce 
explicit proof from the immaculate teachings of the 
Maharal of Prague in Gevuros Hashem (Chapter 44): 
 »שאין ספק כי שמע ישראל שהוא קבלת מלכות שמים שהוא יראתו יתברך,

ולפיכך שמים,  מלכות  לא  ואיך  מלכות,  מורא  לו  יש  ודם  בשר  מלכות   כי 

ואהבה« ביראה  יתברך  בו  להידבק  ואהבת  כתיב,  המורא   Without .אחר 
a doubt "ישראל  which is the acceptance of the ,"שמע 
sovereignty of Heaven, implies “yirah” of the Almighty.  
For, if the kingship of a human being instills fear of 
the kingship, how wouldn’t the Kingship of Heaven do 
so?!  Therefore, after the declaration of fear, "ואהבת" is 
written, indicating an intent to cling to Him, blessed is 
He, with “yirah” and “ahavah.”  

It is quite clear from the Maharal that the purpose of 
the declaration  "שמע ישראל" is to arouse the fear of Heaven 
in a person.  After that  declaration of “yirah,” we proclaim 
 thereby making our devotion to Hashem complete ,"ואהבת"
with both “yirah” and “ahavah.”   

It appears that we can substantiate the Maharal’s 
assertion with a passage from the Midrash Tanchuma 
(Lech Lecha 1): 
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When these two words—“yirah” and “ahavah”—
are arranged one on top of the other, they can be read 
horizontally, from right to left, or vertically, from top to 
bottom. In other words, the first two letters of the word 
 אהב"ה combine with the first two letters of the word ירא"ה
to spell ירא"ה. Similarly, the last two letters of the word 
 אהב"ה combine with the last two letters of the word ירא"ה
to spell אהב"ה.  This illustrates the intimate connection 
between “yirah” and “ahavah” pointed out by the Arizal.  
This concludes his holy remarks.  

In this illustration, we find an allusion to the principle 
we learned from the Maggid of Mezritch, zy”a, regarding 
“yirah” and “ahavah.” The ability to read these two words 
both horizontally and vertically only works if “yirah” 
precedes “ahavah.” If, however, “ahavah” comes first, the 
words cannot be read vertically, from top to bottom. This 
emphasizes the point, once again, that one must first strive 
to acquire the attribute of “yirah”; by so doing, he will 
merit the attribute of “ahavah” automatically, as a gift from 
heaven. If, however, one reverses the order, not only will he 
not acquire the attribute of “yirah,” but even his “ahavah” of 
Hashem will be found to be lacking. 

It is worth noting, that this incredible principle taught by 
the Maggid of Mezritsch, zy”a, was explained previously in 
the Sefer Chareidim (Chapter 69): If a person reinforces 
the attribute of “yirah” day after day, it will give rise 
to the attribute of “ahavah.”  This is the implication of 
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Hashem said to Avram: “Go for yourself.” May it please 
our master to teach us whether a Jew is permitted to 
accept upon himself the sovereignty of Heaven (i.e., to 
recite the Shema) while traveling?  R. Idi and R. Huna 
said in the name of R. Yehudah, and R. Yossi said in the 
name of R. Shmuel: It is prohibited for a Jew to accept 
upon himself the sovereignty of Heaven while traveling. 
Rather, he must stand still, directing his heart toward 
heaven with trepidation and fear, with trembling and 
reverence, while proclaiming the oneness of Hashem. 
He should call out: "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד".  Each word 
must be uttered with heartfelt sincerity.  Afterwards, 
he should utter: ״ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד״. Then, when 
he begins "ואהבת", he may either walk or stand or sit, as 
he desires, for it is written: “While you sit in your home 
and while you walk on the way, when you lie down and 
when you rise.”  

Clearly, the Midrash differentiates between the passuk 
 It is prohibited to  ."ואהבת" and the passage of "שמע ישראל"
utter the former while walking or travelling; it must be 
recited while one is in one place.  The reason being that the 
passuk "שמע ישראל" requires trepidation and fear, trembling 
and reverence, because accepting upon oneself “ohl 
malchus shamayim” requires “yirah.”  The latter, however, 
can be recited even while travelling, because it reflects 
“ahavah” rather than “yirah.”  

We can provide further proof from Rashi’s commentary 
on the Gemara (Berachos 9b).  Regarding the recitation of 
Krias Shema in Shacharis, it says: ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ" 

 החמה כדי שיסמוך גאולה לתפלה ונמצא מתפלל ביום. אמר רבי זירא מאי

 Devoted people who strive to fulfill  קראה, ייראוך עם שמש".
the mitzvah at the optimal time (“vatikin”) would finish 
reciting it with the first appearance of the sun (“neitz 
hachamah”), so as to juxtapose geulah with tefilah; thus, 
they would be reciting the tefilah (Shemoneh Esreh) 
during the day.  Rabbi Zeira said: What is the pertinent 
passuk? (Where do we learn this fact from?) “They will 
fear You with the rising of the sun . . .” (Tehillim 72, 5)

Here, Rashi comments: When are they in fear of You?  
When they are in awe of You; that is when they accept 
upon themselves the sovereignty of Heaven with 
the utterance of Krias Shema.  It is evident from this 

comment that accepting “ohl malchus shamayim” with 
the utterance of Krias Shema is what is meant by "ייראוך" – 
they will fear You.  

We can now understand the words of the Ohr HaChaim 
hakadosh.  He explains that the passage of "ואהבת" begins 
with the letter “vav” to teach us that “yiras Hashem” must 
precede “Ahavas Hashem.”  According to the insight of the 
Maharal, the assertion of the Ohr HaChaim make perfect 
sense.  The passuk of "ישראל  the acceptance of “ohl ,"שמע 
malchus shamayim, must be uttered with trepidation and 
fear, with trembling and reverence; this is the mitzvah of 
“yirah.”  This passuk is followed by the passage of "ואהבת".  
The initial letter “vav” indicates that it is a continuation 
and addition to the previous topic.  In other words, it is 
imperative to combine “Ahavas Hashem” with “yiras 
Hashem.”  These two components complement each other 
and function as two wings to transport all of our mitzvos 
up to Hashem.  

They Accepted His Kingship 
 upon Themselves Willingly

In this manner, we will proceed to clarify the difference 
between the first passuk of Krias Shema--"ישראל —"שמע 
and the other passages of Krias Shema beginning with the 
word "ואהבת".  As we learned above, one does not fulfill his 
obligation, if he utters the former without proper focus and 
intent; while the latter does not require proper focus and 
intent in order to fulfill one’s obligation.  Let us introduce 
a fundamental principle concerning the purpose of the 
creation presented by the author of the Tanya in Sha’ar 
HaYichud V’HaEmunah (Chapter 7): הנה הוא ידוע לכל, כי תכלית" 

 In  בריאת העולם הוא בשביל התגלות מלכותו יתברך, דאין מלך בלא עם".
other words, the purpose of creation is that we relate to 
HKB”H as the "מלך", the king; and, clearly, there cannot be 
a king without a people serving him and honoring him. 
Thus, when Yisrael accept upon themselves “ohl malchus 
shamayim,” HKB”H becomes, in actuality, the King and 
Master of the entire Universe.  

The initial source for this principle is found in the Pirkei 
D’Rabbi Eliezer (Chapter 3): עד שלא נברא העולם היה הקב"ה ושמו" 

 הגדול בלבד, ועלה במחשבה לברוא את העולם... מיד נתייעץ הקב"ה בתורה

לו ואמרה, רבון העולמים, אם אין  ששמה תושיה לברוא את העולם, השיבה 
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 צבא ואין מחנה למלך על מה הוא מולך, ואם אין עם מקלסין למלך איזה הוא

 Once again, we learn that  כבודו של מלך, שמע אדון העולם וערב לו".
as great as HKB”H is, He was not, yet, truly a king, before the 
creation of the world.  So, HKB”H consulted with the Torah, 
referred to as “toshiyah,” (as per the passuk (Mishlei 8,14):  לי 

 Mine are counsel and wisdom), regarding the—עצה ותושיה
creation of the world.  As HKB”H’s advisor, she replied that a 
king requires an army and loyal subjects to honor and praise 
him.  This advice pleased the Master of the Universe.  

Now, regarding the title "מלך"—king—we find two 
prophets expressing the same idea.  They are the great Rabbi 
of Berditchev, zy”a, the Kedushas Levi (Beshalach), and the 
Gra of Vilna, zy”a, in Kol Eliyahu (Vayeishev).  They both 
address the pesukim that we recite daily at the conclusion 
of Shiras HaYam:  בהר מושיעים  ועלו  בגוים,  ומושל  המלוכה  לה'   "כי 

 ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה' המלוכה, והיה ה' למלך על כל הארץ ביום

 For kingship is Hashem’s and He  ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד".
rules over the nations.  Saviors shall go up to Har Tziyon 
to judge Har Eisav, and the kingdom shall be Hashem’s.  
Then Hashem shall be King over all the earth; on that 
day Hashem shall be One and His name One.

The title "מלך" only befits one who has been chosen as 
king by the good will of the people and not by means of 
coercion.  In contrast, the title "מושל" describes one whose 
rule was forced upon the people against their will.  This 
then is the meaning of:  "המלוכה לה'   with respect—"כי 
to Yisrael, HKB”H is a "מלך", because they accepted His 
kingship willingly; "ומושל בגוים"—with respect to the goyim, 
however, HKB”H is a "מושל" and not a "מלך".  This is so, 
because at Matan Torah, Yisrael accepted His sovereignty 
over them willingly; hence, for Yisrael, HKB”H is a "מלך".  
With respect to the goyim, on the other hand, HKB”H had 
to impose His rule over them against their will; hence, 
to them, he is a "מושל".  Nevertheless, “le’asid la’vo”:  ועלו" 

עשו" הר  את  לשפוט  ציון  בהר   Saviors shall go up to—מושיעים 
Har Tziyon to judge Har Eisav, because then:  'לה  "והיתה 

 all the inhabitants of earth—המלוכה, והיה ה' למלך על כל הארץ"
will recognize Hashem’s greatness and they will all accept 
upon themselves the yoke of His kingship willingly.    

Accordingly, in order to satisfy the will of Hashem—Who 
created the world so that He would aptly be called King—we 
are obliged to accept the yoke of His kingship willingly.  We 

express this fact in the berachah after Krias Shema in Arvis: 
 they accepted His sovereignty—"ומלכותו ברצון קיבלו עליהם"
upon themselves willingly.  This explains very nicely the 
difference between the first passuk--"שמע ישראל"—and the 
pesukim that follow, beginning with "ואהבת".  

When we utter "שמע ישראל" and accept upon ourselves “ohl 
malchus shamayim,” we make HKB”H our king willingly 
and knowingly; thus, the title "מלך" aptly applies to Him.  But 
if this passuk is not uttered with sincerity and proper intent, 
HKB”H is not proclaimed  king out of our own free will; 
thus, it is unlikely that this person will fear and revere the 
kingship.  Now, if he did accept upon himself “ohl malchus 
shamayim” with the  utterance of the first passuk and, thus, 
has acquired “yirah” of the kingship; then, he will acquire 
“Ahavas Hashem” as a gift.  Therefore, even if the passage of 
 and those that follow it are not uttered with proper "ואהבת"
focus and intent, he still fulfills his obligation.  

  "שמע ישראל" Atones for Uttering "ברוך שם"
without Proper Intent

Based on what we have learned, we can begin to 
comprehend why Yaakov Avinu uttered כבוד שם   "ברוך 

 He recognized  ."שמע ישראל" after the first passuk of מלכותו"
via “ruach hakodesh” that there would be members of 
Yisrael who would not utter this first passuk with proper 
“kavanah,” and as a result would not truly be making HKB”H 
their king—possibly due to their daily burdens and the 
oppressive nature of life in galus.  Therefore, he immediately 
uttered the words: "ועד לעולם  מלכותו  כבוד  שם   blessed—"ברוך 
is His name, Whose glorious kingdom is forever and 
ever.  This proclamation atones for the flawed, substandard 
acceptance of “ohl malchus shamayim” of those who uttered 
the passuk "ישראל  without proper “kavanah.”  This "שמע 
accords with the ruling of the Shulchan Aruch (O.C. 206, 6) 
that if a person makes an unnecessary berachah (in vain), he 
should immediately utter: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".  

Thus, we can now appreciate why Moshe Rabeinu 
did not include this passuk in Torah she’b’chsav after 
transmitting the mitzvah of Krias Shema to Yisrael.  Ideally, 
all the mitzvos prescribed in the Torah must be performed 
perfectly, flawlessly.  This requires that the first passuk of 
Krias Shema, the acceptance of “ohl malchus shamayim,” 
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be uttered with “kavanah”; otherwise, a person has not 
fulfilled his obligation.  Therefore, Moshe could not record 
in Torah she’b’chsav the passuk: "ברוך שם כבוד מלכותו".  For, it 
is the Almighty’s desire that every Jew perform the mitzvah 
of Krias Shema perfectly and sincerely.  

Nevertheless, when Yaakov Avinu initially instituted 
the practice of Krias Shema, it was considered a form of 
Torah she’b’al peh, predating the giving of the mitzvah at 
Sinai as Torah she’b’chsav.  Thus, he was able to transmit 
to them and teach them to utter the phrase: כבוד  "ברוך שם 

ועד" לעולם   to make amends for those who did not—מלכותו 
accept upon themselves “ohl malchus shamayim” properly 
with the utterance of the passuk "שמע ישראל".  

This illuminates for us the doubt that concerned Chazal 
with regards to the utterance of "שם  Let us review  ."ברוך 
the passage in the Gemara once again: The Rabbis said, 
“What should we do in actual practice?  Should we say 
it (to make amends for our failure to accept “ohl malchus 
shamayim” properly)?  On the one hand, Moshe Rabeinu 
did not say it (in the Torah, because he meant to impress 
upon us the requirement to accept “ohl malchus shamayim” 
properly).  Should we not say it?  But Yaakov did say it 
(to make amends).  They instituted that it be uttered 
silently.  This demonstrates that we yearn to accept “ohl 
malchus shamayim” properly with the utterance of שמע" 

 however, due to our shame for having failed to do ;ישראל"
so, we utter this second passuk silently.  

We can now explain the analogy.  It is analogous to the 
daughter of a king who smelled something sweet being 
cooked.  If she admits that she wants it, she will be 

embarrassed; if she doesn’t, she will suffer.  To resolve 
her dilemma, her servants began bringing it to her 
clandestinely.  The moral of the story is that we truly want 
to utter the phrase "ברוך שם כבוד מלכותו" to make amends for 
failing to accept “ohl malchus shamayim” properly with 
the utterance of "ישראל  However, we are ashamed  ."שמע 
to admit that we failed to perform the mitzvah properly.  
Therefore, the practice is to recite it silently.  

With this in mind, we can provide a very nice explanation 
for the two opinions mentioned in the Shulchan Aruch 
regarding the beginning of Krias Shema.  According to the 
michaber (the author): One must pause slightly between 
the words ״לעולם ועד״ and ״ואהבת״, so as to separate between 
the acceptance of the sovereignty of Heaven and the 
other mitzvos.  However, the Rama brings down in the 
name of the Avudraham: One must pause briefly between 
the words "אחד" and "ברוך", since the essence of accepting 
the sovereignty of Heaven is the first passuk.  

Here is the explanation.  According to the opinion of the 
michaber, "ברוך שם" is inseparable from the first passuk of 
Krias Shema, since it makes amends for those who did not 
accept “ohl malchus shamayim” properly.  Therefore, one 
should not pause until after uttering: מלכותו כבוד  שם   "ברוך 

ועד"  According to the opinion brought down by  .לעולם 
the Rama, however, one accepts “ohl malchus shamayim” 
with the first passuk, and the goal is to fulfill this mitzvah 
with the proper “kavanah.”  To emphasize this point, it is 
important to pause slightly at the end of the passuk, after 
the word "אחד".  Nevertheless, we still add the passuk ברוך" 

 just in case we did not succeed in uttering the first ,שם"
passuk properly and sincerely.

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

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

 לעילוי נשמת His Father ר' יצחק יהודה בן ר' אברהם ע"ה
נפטר בשיבה טובה ביום ג' ט"ו בתמוז תש"פ - ת.נ.צ.ב.ה.
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he Pasuk that describes Klal Yisrael’s exile begins 
with V’heifitz Hashem  Eschem  Ba'amim, Hashem will 
disperse you  (plural)  amongst  the nations. The Pasuk 

then  immediately  switches  to  the  singular,  using  the  word 
Lecha instead of Lachem. What is the intention of the Pasuk 
in doing so?
 
The Midrash explains that Kol Tzarah She’hi Shel Yochid Tzarah, 
any challenge which is being experienced alone and not shared 
with others, is a real Tzarah. As we all know, sharing a problem 
with others who have had similar experiences makes it easier 
to accept them and to grow from them. I have two thoughts 
on the topic of suffering alone.
 
1) Suffering alone  is very painful and other people shouldn’t 
judge harshly those that suffer alone.  In general, no one can 
decide the extent of the pain a person experiences, even if the 

first person previously had the same experience.
 
2) Some people enjoy suffering alone. They do so by describing 
their situation as having slightly different nuances than anyone 
else who shared the same experience. That serves them two 
purposes. The first is that no one can tell them to feel better 
because no one really understands what they’re experiencing. 
The second, the result of the first one, that they can continue 
to get attention and pity from those around them for as long 
as they need.
 
My rule  is that people should be  intense on themselves and 
easygoing on others. So, to oneself, try to move beyond your 
challenges and seek advice from others who have had similar 
experiences.  For others, while  you  should  try  to help  them 
interpret  their  challenges  effectively,  accept  their  way  of 
reacting to them.
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eople  try  their  best  and,  in most  cases,  they  do well 
enough that their efforts pay off. For example, earning 
80%  of  the  money  they  hoped  to  earn  may  not  be 

perfect but it will still improve people’s lives. Nevertheless, the 
“80% is good enough” rule isn’t always true. Running out of gas 
when you are only 80% near your Shabbos 
destination can be worth 0% or worse.
 
People  should  be  able  to  sense,  and 
acknowledge,  when  nothing  less  than 
(almost) perfection will have any value. Many 
people are less concerned with success 
than they are with being able to say that 
they tried enough so that they can soothe 
their ego.
 
Someone even told me that he doesn’t know why his family 
is upset. He didn’t scream at everyone until the evening. His 
rationalization is that surviving most of the day is enough that 
his eventual tantrum isn’t “allowed” to anger his wife or scar 
his children. Although no one is perfect, the person shouldn’t 

be satisfied with his behavior. Instead, he should acknowledge 
to  himself  that  anything  less  than  100%  isn’t  worth  much. 
His  thoughts  should  then  focus  on  doing  better  tomorrow 
and not on yesterday’s failure or people’s perception of his 
possible failure.

 
I  know  many  people  that  enjoy  their 
children’s  company  and  spend  hours  with 
them during Shabbosim, Yomim Tovim, and 
the  summer.  Their  interactions  are  98% 
positive. The  remaining  2%,  usually  at  the 
end of the day, when everyone is worn out, 
is when they begin to say to the younger 
children  things  like,  “Go  to  your  room” 
and  with  their  older  children,  “You’re 
grounded’ .

 
The children’s memory of that day varies. Some will remember 
the good and the bad with balance: that it was mostly good. 
With such children,a parent’s 80% will result in a score of 80%, 
which isn’t bad at all. But many children and spouses will, just 
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as understandably,  label  the day as being a bad one and  the 
parent as being mean, angry, etc.
 
A parent  that  I am speaking to wants credit  for  trying hard 
not  to  present  himself  as  being  frustrated  at  his  child who 
has been doing nothing for the last year. At the same time, the 
teenager wants credit for wanting to wake up each morning. 
In such circumstances, if the parent shows any disappointment, 
even if only for 10% of the time, it is a failure, not because it 
deserves  to  be  but  because  that  is  what  the  outcome will 
be. Many people will insist that they deserve an almost 
perfect score even after they sense that their children, 
spouses, and friends will give them a failing grade. 
 
There is one other area where 80% isn’t enough. Since I have 
discussed it  in the past,  I want to mention it only in passing. 
Many people make decisions without enough information. We 
don’t verify what we know and we don’t ask professionals in 
the  industry,  whether  doctors,  mental  health  professionals, 
or  lawyers.  80% of  the  necessary  information  is  usually  not 
enough. When able, always make the necessary phone call and 
allow the maven to help you make your decisions.
 
Many people don’t score a 100% because of several reasons. 
Here are a few of them. Most focus on the overall nature of 
people to start strong and end weak.
 
1) People lack sustainability. It is very easy to start strong 
yet very difficult to finish strong. We start each day, and each 
project,  full  of  energy  and with  high  hopes  that we will  do 
a great job. Then, we encounter the inevitable obstacles that 
we call “life”. They suck out our energy, our confidence, and 
in doing so, our desire to finish strong. While we may have a 
strong head start, those obstacles slow us down and we end 
up  less  than  successful. This  is why our  failures  usually  take 
place at the end of the day or the project.
 
I have two friends who are complete opposites. One of them 
always completes her projects. The best example of this is in 
regard to Erev Pesach cleaning. This woman does it with flair. 
Regardless of what gets in her way, she always ends with just 
a little more energy.
 
Another friend always wears out the morning of Erev Pesach. 
It  doesn’t  matter  if  the  cleaning  went  more  smoothly  or 
was more  challenging.  She  always  loses  her  energy  and  her 
emotions right before the finish line. By the time everyone sits 
down to the Seder, the stress levels are intolerable.
 
This isn’t a “happening”, the results of a bad day, as many people 
want to believe. They lack the trait of sustainability, the ability 
to get to the finish line intact. If someone realizes it’s a pattern, 
he or she should reflect inward instead of looking for external 

circumstances that “would make anyone fall apart”.
 
2) The ability to stay focused on their goal. People wake 
up  in  the morning with,  for example, a commitment  to give 
their children the best day they’ve had in a long time. It can also 
be a commitment to make more sales calls than they have in a 
month. Then, as the day progresses, they will remember their 
goal if asked but they are not mindful of their goal anymore.
 
So, while they are still working on their goal, having a water 
balloon  fight  with  their  children,  they  forget  why  they  are 
doing it, and as I mentioned in the most recent article, people 
can  become  so  focused  on  the  task  that  they  forget  the 
emotional  aspect  of  their  goal. Once  they  forget,  they  lose 
their emotional energy, only remembering it after it’s too late.
 
Many  people  aren’t  geared  towards  perfection.  Once  they 
have covered 80% of their goal, even if they have more energy, 
they begin wrapping up (I know I said I’d make 200 sales calls 
but 175 is also good), comfortable that their efforts are good 
enough. This only becomes possible when people forget not 
their goal but the importance of succeeding with their goal.
 
3)  People  become  unsure  and  scared  in  the middle  of  the 
process. This is a common problem. Many people are unsure 
of  themselves,  constantly  second  guessing. Any  worthwhile 
project  will  have  good  and  bad  days.  That  gives  enough 
opportunities for people to change direction halfway through 
the process, sabotaging whatever successes they have achieved.
 
Sadly,  while  children  are  growing  up  or  while  a  business  is 
beginning  to  take  shape,  people  can  easily  rationalize  why 
their efforts are good enough. Years later, their willingness to 
compromise can be seen as the cause for their lack of success. 
Therefore, people should always keep in mind when 80% can 
be seen as a success and when nothing less than perfection is 
asked of them.
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The Village Leadership Expedition (V.L.E.), 
Areivim’s newest program, is a therapeutic 
wilderness program that services teenage 
boys and young adults in a safe, structured, 
positive and supportive environment. The 
Village accommodates teenagers whose 
behavior is deemed “out of control” by 

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

program, please call 845-371-2760. 
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Parshas Ve’eschanan- Tu B’av 
By David Gurwitz 

Today is Tu B'Av - My Mother's Yarzeit and A Special Day for Clal Yisrael for Many Reasons 

Please see the enclosed piece entitled “The Meaning of Tu B’Av”, written by Rabbi Yisrael Meir 
Lau, who spoke at the Siyum HaShas, where he explained that his name Meir was given to 
remember the originator of the Daf Yomi. 

Here is an excerpt from that attached piece, to begin to show the significance of today: 

“Beginning with Tu B'Av, we start preparing ourselves spiritually for the month of Elul, the 
prologue to the coming Days of Awe. The days begin to get shorter, the nights get longer. The 
weather, too, helps us to take spiritual stock: the hectic days of the harvest are over for the 
farmer, and the pace has slowed down considerably. Even on a physical level, the heat of the 
summer makes it hard to sit down and think things out, and now that the days and nights are 
cooler, it is easier to examine one's actions. 

In earlier times, it was the custom already from Tu B'Av to use as one's greeting "May 
your inscription and seal be for good" (ketiva vahatima tova), the same blessing that 
we today use on Rosh Hashana. Those who work out the gematria values of different 
expressions found that phrase adds up to 928 -- and so does the words for "15th of 
Av." 

I would like to add to these beautiful words, in the merit of the neshama of my mother Basya 
Bas Yeshaya, whose yarzeit is today, Tu B’Av, exactly 45 days before Rosh Hashana. As said 
before, the Bnei Yissascar tells us that the number 45 happens to be the value of Adam, who 
was formed on Rosh Hashana. The Bnei Yissascar also teaches us that the spelling of the letters 
of Hashem’s name associated with Av is Hei, then Yud, and then Vav and then Heh. The last two 
weeks  of this month, starting today – Tu B’Av - straighten out in accordance with the direct 
spelling of Hashem’s name. So, too, the influence now is a straightening one. We should look for 
it and take advantage. 

We prepare to daven better starting today – before parshas Vaeschanan, meaning Moshe prayed. 
Strengthening this idea is the following: when the letters forming the word Adam are spelled 
out, we see that (1) Lamed and (2) Peh - inside from Aleph – (3) Lamed and (4) Taf – inside 
from Dalet – and (5) Mem – inside from Mem - form the word mispallel, prayer! 
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Tu B’Av – Tes (9) and Vav (6), hence, the 15th of Av – was the day that saw the ceremonial 
breaking of the wood chopping axes. Why? Our sages saw that, amidst the summer sun, the 
sun’s heat would wane, as of today, and could no longer dry the wood after today sufficiently, in 
order to insure that insects would not enter the wood and invalidate it for use with the offerings. 
They knew this without Doppler radar. 

The axes that were used to chop the wood were shaped like semi-circles, and the breaking of 
the semi-circle also represented the idea, as explained by Rabbi Avraham Chaim Feuer, of 
breaking the notion of seeing the world as a series of semi-circles, of unconnected events! 

This is analogous to a chasan breaking a cos – a cup – gematria 86 - the same as hateva - 
nature  - at the chuppah, to show that he is breaking the idea that nature runs the life of the 
couple. 

This also connects Tu B’Av to the Gemara in Taanis 4A where Rabbi Shimon Ben Gamliel said 
that there were no greater days of joy than on Tu B’Av and Yom Kippur – which is actually called 
“the day of his chasana” in Shir Hashirim - since it was the day when the second set of luchos 
were brought down by Moshe. The connection lies in the self examination and increased 
determination to improve relationships inherent in both days.  

Tu B’Av is, thus, the beginning of the period of longer nights, and, hence, increased time to learn 
Torah, even for a few minutes, or more, at night. This year, the new cycle of the Daf Yomi starts 
on Tu B’Av - today. It is fascinating, Rabbi Simcha Bunim Berger points out, that the first thing 
we learn in the  Talmud – when to say Shema – is discussed in this week’s parsha which contains 
the commandment for saying Shema!  

As we approach Rosh Hashana - 45 days from the 15th of Av - we think of the creation of Adam 
– Gematria of 45 - and the chance to recreate ourselves. We also think of the three things that 
save us – Torah, Tefillah, and Tzedakah – which all relate to today. 

That is the main part of Teshuva. (I hope to get out the Rebeinu Yonah's classic book from 
hundreds of years ago " Gates of Teshuva" - written many hundreds of years ago - earlier this 
year - like today!).  

While there might be decreased sunlight and heat that starts on Tu B’Av, there is increasing 
“spiritual” light of Rosh Hashana. We soon start saying Tehillim 27, Ohri v’Ishi, where ohri refers 
to Rosh Hashana. This consciousness of increased spiritual light should offset the lessened 
“physical” light from Tu B’Av. For that, we also celebrate today. 

Good Shabbos and a deeply affecting Tu B’Av. Take some time to contemplate some of these 
ideas. 
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Parashas Va’eschanan פ"שת ןנחתאותשרפ
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Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the worldwide edition of Peninim 

םכנעמליב'דרבעתיו...האראואנהרבעא...'דלאןנחתאו
I implored Hashem at that time… Let me now cross and see… But 

Hashem became angry with me because of you. (3:23,25,26)
Moshe Rabbeinu prayed and prayed. Chazal say that the word, 

va’eschanan, I implored, implies that Moshe prayed 515 times, which is
its numerical equivalent. The word, va’eschanan, is derived from 
chinam, free, alluding to the nature of this prayer. Being one of the ten 
terms of prayer, it is used when one seeks an undeserved favour from 
Hashem. Why did Moshe use this term? Surely he was deserving. The 
righteous never feel that they have a claim on Hashem’s favour. His 
mercy is reserved for those who feel “worthy” of it. The righteous and 
the humble feel that Hashem owes them nothing.

The Midrash (Rabbah 87:10) relates the following dialogue 
that ensued between Moshe and Hashem. Hashem said to Moshe, “You 
are grabbing the rope from both ends. (In other words, you cannot go 
forward, since you are pulling from both sides.) If you want to fulfil, ‘Let 
me now cross and see,’ then you cannot ask Me to forgive the nation. If 
you insist that I forgive them, then you cannot enter into the Land.” This 
Midrash begs elucidation. How would the nation’s forgiveness affect 
Moshe’s entering the Land and vice versa?

Horav Moshe Bick, zl, explains that Moshe’s request that the 
nation be absolved for the sin of the spies and their unwarranted, 
inappropriate reaction to the misinformation they received ran counter 
to his request that he be granted entry into the Land. There is a rule that 
tzaddik gozeir v’HaKadosh Baruch Hu mekayeim, the righteous decree 
and Hashem carries out their wish. Hashem would, therefore, have 
listened to Moshe’s request concerning the nation. This rule applies, 
however, only under such circumstances that the tzaddik does not 
derive personal benefit from his plea. If he has a vested interest, either 
directly or even indirectly, the plea will not be effective. The reason for 
this is that the tzaddik serves as a tzinor, pipe, conduit, through which 
Hashem delivers His beneficence. For the tzaddik to be a conduit, no 
obstruction can prevent the smooth delivery of the Heavenly blessings. 
Thus, Chazal (Berachos 17b) say that the entire world is sustained 
through the merit of Rabbi Chanina ben Dosa, because he needed 
nothing. He was able to survive on a measure of carobs the entire week. 
Thus, once the tzaddik takes for himself, the conduit becomes 
obstructed, and his decree is less effective.

When Moshe prayed to Hashem to allow him to enter the 
Land, it was a personal plea, a personal prayer. This precluded his 
speaking on behalf of the nation. Thus, Hashem told him: If you go, they 
cannot, and, if they go, you cannot. In order for Me to grant them 
absolution, you must defer entering Eretz Yisrael. This is why Moshe 
asked for a matnas chinam, an undeserved favour, a “free” gift from 
Hashem. He knew that if he used his merit, it would hurt the nation’s 
chances. Therefore, he told the nation, “Hashem became angry with me. 
I lost out because of you. The only reason that I did not enter the Land 
was that, had I gone, you would not.” This is but one other case in which 
Moshe, our quintessential leader, sacrificed for the nation.

הזהרבדבילארבדףסותלאךלברילא'דרמאיו
Hashem said to me, “It is too much for you! Do not continue to speak to 

Me further about this matter.” (3:26)
The Midrash Tanchuma (Va’eschanan 4) relates that Moshe 

Rabbeinu said to Hashem, “Ribon HaOlamim, You referred to me as 
Moshe, My servant (Bamidbar 12:7). I truly am Your servant. You also 
wrote in Your Torah (Shemos 21:5) that the eved Ivri, Hebrew bondsman 
who refuses to leave servitude after the prescribed six years goes 
through a process and avado l’olam, he remains in servitude until Yovel. 
Thus, Hashem, I ask to be allowed to remain in my position as an eved
and continue serving You.” Hashem replied, “Rav lach, it is too much for 
you. It has already been decreed that you are to die.” The Rambam
(Hilchos Yesodei HaTorah 10:4) writes that when a Navi, prophet, 
prophesises a punishment (i.e. an event such as death, hunger or war), 
even if it does not come to pass, it is no indication that the prophet is 
not truthful. Hashem is merciful and the person (people) might have 
repented, so Hashem may have absolved him (them).  If the Navi
promised that something good would occur, however, and it does not 
materialise, he is deemed to be a Navi sheker, false prophet. Anything
good that emanates from Hashem, any decree for good which Hashem 
decrees (which is what the Navi claimed would happen) must occur. 
Otherwise, the Navi is a false prophet.

The Brisker Rav, zl, applies the Rambam to explain Moshe’s 
appeal to Hashem to allow him to live and lead the nation into Eretz 
Yisrael. The Almighty had the power to change His decree from 
bad/destruction to good, thus permitting him to enter the Land. 
Hashem responded that, in theory, Moshe was correct. He had told him, 
however, to refrain from speaking to/leading the nation, because 
Yehoshua’s “turn” had come. Part of the gezeirah, decree against 
Moshe, was that he would no longer lead the nation, and that the reins 
of leadership would hence be transferred over to Yehoshua, his trusted 
student. The gezeirah thus includes “good” (Yehoshua’s leadership). This 
cannot be rescinded. The “good” must materialise, even at the expense 
of Moshe’s continued life.

We see from here that it is not always as we see it through our 
eyes of flesh and blood. Indeed, Hashem renders all decisions precisely 
because His sweeping vision sees everything at once. Avraham Avinu
died five years earlier than Yitzchak Avinu, so that he would not be 
witness to his grandson, Eisav, going off the derech, leaving the path, 
and becoming the paradigm of evil that he become. Now, let us imagine 
that Yitzchak and Rivkah Imeinu, who waited twenty years for their 
twins, would have been blessed with progeny right after the wedding. 
This is why I say, Baruch Hashem, the Almighty makes the decisions. 
What we do not know is for our own good.

ךיקלא'דינוצרשאכםיטפשמוםיקוחםכתאיתדמלהאר
See, I have taught you decrees and ordinances, as Hashem, my G-d, has 

commanded me. (4:5)
Chazal derive an interesting halachah from this pasuk. Moshe 

Rabbeinu enjoins the nation to observe his manner of teaching the law 
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to the nation. Just as he performed his mission gratis, likewise, when a 
Jew teaches Torah to his fellow Jew, he should not do so for 
remuneration. Does that mean that the thousands of rebbeim, moros, 
roshei yeshivah, rabbanim, roshei kollel, menahalim, anybody who 
teaches and disseminates Torah, should relinquish payment? Does this 
indicate that their profession is a “non-profession”? You get what you 
pay for. The salary one commands, indicates the significance and value 
of the position. If one does not command much of a salary – or worse, 
does it for nothing – is this an indication that the endeavour in which he 
is engaged is of little consequence and even less significance?

Clearly not. In Yalkut Meam Loez, Horav Yaakov Culi, zl, offers 
the following analogy to illuminate us concerning the incalculable value 
of Torah. A man was very close with the ruler of a small country. The 
ruler was a brilliant man who kept to himself, disinterested in becoming 
involved in the everyday strife and petty issues that plague other rulers. 
This ruler had his close circle of friends of which this man was one. He 
had enormous wealth; thus, he was satisfied to rule over his small 
country in a benevolent manner.

One day, the friend paid a visit to the ruler. He gave his friend 
an in-depth tour of the country and the palace. The two friends feasted 
together and had a great time enjoying one another’s company. As a 
parting gift acknowledging their abiding relationship, the king gave his 
friend a sword. In those days, a sheathed sword was part of one’s 
apparel, his daily uniform. The king’s sword was comparable to his 
sceptre; no one could ever wear it. This sword was made completely of 
the finest, purest gold, its hilt inlaid with diamonds and precious jewels. 
The material value of this sword was beyond a “king’s ransom.” This is 
the extent to which the king valued his relationship with his friend.

Effusive with expressions of gratitude, the friend bid the king 
farewell as he began his journey home. All went well, as the king 
presented his friend with the sword and returned to the palace. All the 
king’s ministers stood in awe, observing the beauty of the sword. One of 
the ministers, himself a wealthy man, was envious of the friend who had 
received this impressive gift. He, too, wanted such a sword to call his 
own. He went to an artisan and commissioned an exact replica of the 
king’s sword for his personal use. Once he received it in his hands, he 
was a new person, his envy ameliorated.

Weeks passed, and the minister took a trip outside the 
country’s borders. When he came to the border, he was asked if he had 
anything to declare. He proudly displayed his sword, for which they 
assessed a heavy tax. The minister was beside himself with anger. “How 
dare you charge me taxes on my sword?” he complained. “Did you 
collect a similar tax a few weeks ago when the other person (the king’s 
friend) with a similar sword passed through?” They replied that they had 
not. “Why is his sword any different than mine?” he railed at them.

“His sword is the sword that belonged to the king. Apart from 
its material value of gold and precious stones, it is part and parcel of the 
king’s uniform, part of his honour and glory. We are unable to appraise 
such a sword. It is priceless! To place a premium on the sword would, by 
extension, impugn the honour of the king. What belongs to the king is 
above and beyond estimable value. We cannot say the same for your 
sword.”

For those who have toiled in the vineyard of Torah, who have 
dedicated themselves and their families to a life of excellence in Torah, 
both in learning and dissemination, the value of Torah has never been a 
question. One cannot possibly place a price on Torah. To study it is our 
obligation; to teach and disseminate it is our privilege. How can anyone
put a price on the prime entity that connects us with the Creator? A 

Torah educator receives remuneration for the time he expends during 
which he could have engaged in other, more lucrative, pursuits. No one 
receives payment for teaching Torah, because we are unable to assess 
this endeavour.

דחא'דוניקלא'דלארשיעמש
Hear, O’ Yisrael: Hashem is our G-d, Hashem is the One and Only. (6:4)

Judaism’s seminal verse, the pasuk that accompanies us as we 
end our sojourn in this world is: Shema Yisrael: Hashem Elokeinu, 
Hashem Echad; “Hear, O’ Yisrael, Hashem is our G-d, Hashem is One.” 
The Tur Orach Chaim 61 rules that one places his hand over his eyes 
when he recites the Shema. What is the significance of Shema, and why 
does one cover his eyes upon reciting it? In his preface, the Kol Arye
observes that two of Hashem’s Sheimos, Names, are seemingly contrary 
to one another. The name Elokim/Elokeinu is the Name that represents 
the Almighty’s, middah, attribute, of Din, Strict Judgment. The Name 
‘Hashem’, on the other hand, represents Rachamim, the middah of 
Mercy. To the casual observer, mercy and strict judgment are 
incompatible with one another. If this is the case, when we say Hashem 
Elokeinu, Hashem is our G-d, we seem to be making a statement that is, 
at best, ambiguous.

This is specifically what we are underscoring when we say 
Shema Yisrael: Hashem/Mercy and Elokeinu/Din are one and the same. 
True, at times Hashem appears to us as acting with mercy and, at times,
He comes across as manifesting judgment, but we believe that 
everything – both what appears to be merciful and what appears to be 
harsh judgment – all emanates from the Name ‘Hashem,’ which 
represents Mercy.

We now understand why this verse has such overriding 
significance. It is our way of confirming that everything that Hashem 
does is inherently good – even if at the moment of our declaration it 
does not appear that way. As Yaakov Avinu was about to descend to 
Mitzrayim, Egypt, he was filled with a sense of trepidation. At that point, 
Hashem appeared to him and comforted him, saying, “I shall descend 
with you to Egypt and I shall surely bring you up, and Yosef shall place 
his hand on your eyes” (Bereishis 46:3,4). Concerning the last words, 
V’Yosef yoshis yado al einecha, the Zohar HaKadosh says, Da raza d’krias 
Shema, “This is the secret of Krias Shema.” The Kol Aryeh explains that 
since Krias Shema expresses the achdus, unity, of Hashem, and Elokeinu, 
expresses His Mercy and Judgment, it is a concept that is often difficult 
to accept. In moments of serious travail, when one is going through a 
frightening, painful experience, believing that what he is seeing is an act 
of Justice, it is best that he cover his eyes and not look. Just believe. Our 
model is Yosef HaTzaddik who experienced one tzarah, adversity, after 
another. In the end, Hashem demonstrated that it all fit together to 
produce a happy ending.

Everyone has his/her own personal Shema Yisrael story in 
which what appeared to be adverse actually acted as the segue to 
comfort and joy, similar to the Chevlei Moshiach, the birth pangs of 
Moshiach. We are living in a time – the last century – that has witnessed 
the greatest cruelty and pain that the Jewish Nation has experienced 
from time immemorial. Even today, I write this dvar Torah as I am sitting 
isolated in my house, due to the raging virus that is decimating innocent 
people. We wonder why. We ask when it will all end? We understand 
that these are the birth pangs of Moshiach, but what does that mean? 

The following “story” related by Horav Yisrael Chortkover, zl, to 
a delegation of Jews, chassidim from Germany, who turned to him for a 
message of hope and reassurance, as the Nazis were beginning their 
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reign of terror, illuminates this concept: “There were once two powerful 
kings who fought and conquered the entire world until each dominated 
half of the world. Veritably, they each would have continued fighting 
against one another, but each always harboured a fear of defeat that 
deterred them from launching an offensive. One day, one of the kings 
had a son; the other had a daughter. Let the two royals marry, and the 
child born to them would one day rule the world.

“Great idea, once the couple would have a child. 
Unfortunately, the dreams of the two prospective grandfathers did not 
materialise, since the young couple remained childless. The finest 
doctors were summoned to find a cure to whatever was preventing the 
couple from producing an heir or heiress to the throne. Finally, one 
brilliant doctor promised a cure, but he identified one danger: the 
potential mother might die to the complications that were likely to arise 
in the course of the pregnancy.

“Understanding that their child was the whole point of the 
marriage, the couple acquiesced to the risk. The princess conceived and, 
during the course of the pregnancy, the doctor was called a number of 
times when a crisis arose. He succeeded each time in preventing a 
tragedy from occurring. Once the princess entered her ninth month, her 
pains increased in earnest, until they became almost unbearable. 
Panicking, she called for the doctor, ‘You must do something,’ she cried 
in agony. ‘Anything, as I cannot take this pain any longer!’ This time the 
doctor said, ‘I am terribly sorry. I am unable to help alleviate the pain. 
These pains are different than your previous ones. These pains are the 
real thing, the pangs of childbirth. The only panacea to your pain will be 
the birth of your child. You must suffer these pains if you want to give 
birth to your child.’”

The Rebbe looked at the delegation and sighed, “Do you 
understand the message? These are the birth pangs of Moshiach. They 
will subside when he arrives. May Hashem protect those who survive.”

Shema Yisrael connects us as a people. Jews estranged from 
Torah and mitzvos know that the Shema is our clarion call of unity. In 
one of the secular kibbutzim (Shomer Ha’Tzair), one of the girls 
“rebelled” against her family and somehow became a baalas teshuvah
and returned to her religious heritage. She became engaged to a ben 
Torah, and together they decided to celebrate their wedding in the 
kibbutz. During the wedding, one of the senior guests, a member of 
another anti-religious kibbutz, asked one of the kibbutzniks who knew 
the bride and had seen her grow up, “How did you raise such a ‘flawed, 
shameless’ girl, who would humiliate all of you by attaching herself to 
such a foreign way of life?” The man replied, “It all began years ago 
when my daughter was but eight years old. My wife noticed a strange 
thing happening every night when she went to sleep. She would sit in 
bed, recite a few words, and go to sleep. This continued nightly for 
years.

“Finally, we asked our daughter what she was doing. She 
explained that one of her friends from the kibbutz had discovered an old 
book in her grandmother’s house. It read, ‘Whoever recites Shema 
Yisrael, Hashem, Who is the Creator of the world, will be protected.’ The 
friend convinced not only my daughter to read this nightly before she 
went to sleep, but, all in all, girls from sixty families began doing this! 
Now, if you want to know who is my daughter’s friend who catalysed
this whole revolution: Tonight’s bride is the one!”

ךינבלםתננשוךבבללעםויהךוצמרשאהלאהםירבדהויהו
And these matters that I command you today shall be upon our heart. You 

shall teach them thoroughly to your children. (6:6,7)
The Alshich HaKadosh writes: “If these matters will penetrate 

deep into your heart and not simply be superficial, then your words will 
be able to penetrate into the hearts of your children/students.” The 
Sefer HaYashar (Rabbi Zerachyah or Rabbeinu Tam), expresses a similar 
thought, “Anything that emanates from the heart will enter into the 
heart (of the listener).” Whatever the mouth simply expresses will not 
get past the ear. In other words, only one who accepts upon himself the 
yoke of Torah, who makes it a part of himself, can effectively transmit 
that Torah to others.

Horav Shraga Grossbard, zl, taught that a mechanech, Torah 
educator, must be prepared to give everything up for the sake of his 
students’ learning. Furthermore, each talmid, student, must know this. 
He should feel that his rebbe is his rebbe, not just when life is good, 
when he is doing well, but even when he is under extreme pressure, 
when the learning does not come easily, when there are issues at home, 
both material and spiritual. A student should feel that he is uppermost 
in his rebbe’s mind. The student can only sense this when the rebbe as a 
person and as an educator manifests this attitude. One might suggest 
that this occurs when the rebbe cares about his vocation; thus, his 
student is paramount in his mind. According to the Alshich, it might be 
the other way around. It is because the Torah is so important to him that 
it is engraved on his heart, that he views its transmission as being of the 
greatest consequence. If one does not love the subject matter, it is 
difficult to demonstrate the proper passion in transmitting it to others.

Va’ani Tefillah
םירהצורקבוברעתעלכבש

She’b’chol eis – erev vaboker v’tzaharaim.
(For Your miracles and favors) that are with us every season, evening, 

morning and afternoon.

At first glance, this tefillah, prayer, thanks Hashem for the 
many miracles and favours that He provides for all of us all of the time. 
For this, we express our gratitude thrice daily in the accompanying 
prayer. Horav Shimon Schwab, zl, takes it a step further, offering an 
alternative practical and insightful meaning. Erev, boker and tzaharaim
refer to the moods or circumstances in which one finds himself. One 
may be in an emotional state of erev, evening, darkness, melancholy. It 
could be caused by age, lack of mazel, poor health, family issues; it is 
always something and, as a result, he is down. Or, he could be 
experiencing the exact opposite. Life is great: it is daylight, the sun is 
shining, and everything seems to be going his way. Last, it could be 
afternoon: the sun appears to be shining, then it begins to get cloudy, 
and the sun begins to set. Darkness is setting in and beginning to 
overwhelm the sunshine. We thank Hashem for guiding us through 
these periods/circumstances. We might become depressed in darkness, 
haughty in sunshine, and filled with ambiguity as the sun begins to set 
and the sunshine is waning. Nonetheless, we know that Hashem is 
always present. For this, we express our gratitude.

To sponsor a mazaltov, simcha or yartziet, email: peninim@dvar.info
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FFrreeee  GGiiffttss  
ואתחנן אל ד' בעת ההיא  ““  2233::33
  ””לאמר
“And Moshe implored 

Hashem at that time, saying.” The days of 
Moshe’s life on this world are coming to an 
end, and Moshe beseeched Hakodosh 
Boruch Hu to enter the Land of Eretz 
Yisroel.  Rashi tells us that Moshe made his 
request by asking for a free gift, meaning 
that it was not owed to him, yet he was 
asking Hakodosh Boruch Hu to grant him a 
free gift. Why was he asking for a free gift, 
instead of asking for it with paying for it – 
through his Zechusim?  Additionally, if 
Moshe Rabbeinu knew that Hakodosh 
Boruch Hu did not want him to enter Eretz 
Yisroel, why was he Mispalel for it?   
 Rashi says that the way that 
Tzaddikim are Mispalel to Hakodosh 
Boruch Hu is to ask for their needs to be 
fulfilled,  בחינם – for free.  Meaning that they 
do not say that they have amassed 
Zechusim and that those Zechusim should 
secure their needs.  Rather, they ask for a 
free gift from Hakodosh Boruch Hu.  Why 
do they ask in this manner, and not ask for 
their needs in the Zechus of their good 
deeds?  The Tzaddikim have curried favor 
with Hakodosh Boruch Hu by following His 
Rotzon, and therefore there is a better 
chance for them to receive things for “free.”  
However, the ones who are not so righteous 
need the Zechuyos in order to obtain their 
needs, for they generally will not receive 
free gifts from Hakodosh Boruch Hu for 
they do not serve Him properly.  The 
Tzaddikim are concerned about their fellow 
brethren, and they seek to obtain their 
needs through free gifts, so that those who 
will not receive free gifts can use the 
Zechusim of the Tzaddikim in order to 
obtain their needs. (יצב אברהם) 
 Brochos 6b – “ ן עמידה אלא תפילהאי ” 
– The word “ עמידה” is a Loshon of Tefilah, as 
it says in Tehillim 26:30 “ויעמוד פנחס ויתפלל.”  
Moshe was Mispalel 515 Tefilos which is 
the difference between the Gematria of the 
Shem Havayah (26) and Yisroel (The 
Gematria of  ישראל is 541 -minus the Shem 
Havayah 26 = 515).  Devorim 5:5 “ אנכי עומד” 
– Moshe was standing in Tefilah, “  'בין ד
 the amount of times between the – ”וביניכם 
Shem Hashem and the name of Yisroel – 
515 Tefilos. (בן איש חי) 
 Why did Moshe Rabbeinu have 
such a great desire to enter the Land of 
Eretz Yisroel?  He had two reasons: for he 
knew that if he entered Eretz Yisroel there 
would not have been a Churban and Klal 

Yisroel would not have been exiled from the 
Land, and secondly for had he entered the 
Land, death would have been nullified from 
the world – there would have been no more 
death in the world.  These two reasons are 
alluded to in the Posuk.  The Churban Bais 
Hamikdash during the 21 days of, “  ימי בין
 the days between Shiva Asar – ”המצרים
B’tamuz and Tisha Ba’av.  From Shiva Asar 
B’tamuz, each day the Churban increased, 
until the final blow, which came on Tisha 
Ba’av.  At the same time, there was another 
Churban, and that was on an individual 
level that the Shechina left each individual 
of Klal Yisroel as well.  As the Posuk says, 
 that the Shechina was to – ”ושכנתי בתוכם“
rest inside of each and every Yid.  One must 
toil in Avodas Hashem to break the barriers 
of iron which do not allow the Shechina in, 
so that the Shechina can reside within us.  
 is the Gematria of 17, which alludes – ”ההוא“
to the 17th of Tamuz, the beginning of the 
Yemei Ham’tzorim.  בעת ההוא – The last 
letters of these words, “'ת', א” – alludes to, 
 the ninth day of the month of – ”תשעה אב “
Av – that between the days of the 17th of 
Tamuz, and the 9th of Av, was the Churban 
Bais Hamikdash.   

In addition to the Churban Bais 
Hamikdash, there was a loss of the 
Shechina from amongst Klal Yisroel as 
individuals.  Klal Yisroel’s hearts became 
stuffed with Gashmiyos, and matters of 
Non-Ruchniyos, which caused the Shechina 
to depart.  “ואתחנן אל ד' בעת ההוא” - We must 
Daven to Hashem that we be able to enter 
Eretz Yisroel, return of the Bais 
Hamikdash, as alluded to in the words, 
 which refers to the days of the – ”בעת ההוא “
destruction of the Bais Hamikdash.  “  בעת
 This has the same Roshei – ”ההוא לאמר
Taivos as the words, “בלע המות לנצח” – for 
the Churban brought with it terrible 
disease and sickness, and death to the 
world.  We need to Daven for the return of 
the Bais Hamikdash, so that death will be 
annulled from the world. (מגן אברהם) 
 It says in Devorim Rabbah 2:4 
 ”לאמר“ ,what does the word – ”מהו לאמר “
mean here?  “To say”, means for all future 
generations that Klal Yisroel must know 
that they must always Daven at a time of 
Tzarah.  We see that as soon as Moshe was 
told that he would not cross the Yarden and 
enter Eretz Yisroel, he beseeched Hakodosh 
Boruch Hu to be allowed in. When someone 
is Chas V’sholom in a time of Tzarah, it is a 
time for one to strengthen himself in his 
Avodas Hashem.  He must recognize the 

source of the Tzarah, as well as know the 
source of the great Rachamim which can 
save him from his Tzarah.  One must 
believe that whatever is happening to him 
is happening for his good, because bad does 
not come forth from up Above.  It is through 
the Tzarah that a person can grow to great 
heights, and be redeemed from his Tzarah.  
Yirmiyah 30:7 “ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע” 
– “It will be a time of trouble of Yaakov, and 
from that trouble he will be saved.” This 
Posuk means that from the Tzarah it brings 
about a Yeshuah.  The person may have not 
known it, but a Yeshuah was needed, and it 
is through the Tzarah which can bring 
about the Yeshuah.  One must strengthen 
his Emunah in Hakodosh Boruch Hu, and it 
is the Emunah which will bring the 
Yeshuah. ( תפארת שמואל) 

 Moshe was not coming to 
Hakodosh Boruch Hu with the attitude that 
he knew better than Hashem, and that 
Hashem should listen to him.  Rather, he 
was coming with great humility, and 
requesting a free gift.  A gift is something 
which is good for the person.  Moshe 
Rabbeinu knew that everything that 
Hakodosh Boruch Hu does is for the good. 
Nonetheless, that does not mean that when 
one is in a time of Tzarah he should not be 
Mispalel to Hakodosh Boruch Hu, for 
everything is good.  Rather, in times of 
Tzarah Hakodosh Boruch Hu is looking for 
our Tefilos.  Our Emunah in Hakodosh 
Boruch Hu will bring us closer to Hakodosh 
Boruch Hu, as we have full faith in 
Hakodosh Boruch Hu. 

The Tzaddikim are Mispalel for a 
free gift, for they are saying to Hakodosh 
Boruch Hu – it is a time of Tzarah for me 
here in this world, I think that something is 
good for me and I want it, so I will Daven 
for it.  However, I understand completely 
that everything You do is for my good, and 
I therefore request it as a “free gift” – which 
means that if it is not good for me, then I 
am happy not to receive it.  This week is 
Shabbos Nachamu, the Shabbos after Tisha 
Ba’av.  We must beseech Hakodosh Boruch 
Hu for a free gift – to be Zoche to the 
rebuilding of the Bais Hamikdash.  It is 
what Hakodosh Boruch Hu wants from us.  
At the same time, we must not despair, and 
understand that as long as it is not here, it 
is not good for us.  We need to do our part, 
and this will bring us closer to Hashem.  
May we be Zoche to the rebuilding of the 
Bais Hamikdash, במהרה בימינו אמן! 
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PARSHAS VAESCHANAN SHABBOS NACHAMU   
THE BAIS HAMIKDASH AND SHMA - TO REMOVE THE SHIELD 

When we fulfill the mitzvah of reciting the Shema Yisrael the minhag is to place one's hand over his eyes. Many interpretations are 
given for its meaning. We want to suggest a new reason in which lies the mission statement of our relationship with Hashem. 
The meforshim bring that the word עמש  is gematriah 410 which corresponds to the years that the first Bais Hamikdash stood intact. 
We can add to this that the gematriah of עמש  and the first letter of לארשי  add up to 420 which correspond to the years that the 
second Bais Hamikdash stood before its destruction. What is the meaning why these two Mikdashos are hinted in the words of עמש 

לארשי ? Continuing with this theme, we find that the remaining letters of the word לארשי  spell שארל . What is the connection between 
the letters שארל  and the years that the two Mikdashos stood?   
 
In the Torah the end letter of עמש , ayin, and the end letter of דחא , dalet are written enlarged which indicates for us to take special 
notice. What is the message of these two letters in this passuk? 
 
The passuk says דחא 'ה וניקלא 'ה לארשי עמש . Why does the Torah repeat Hashem's name והי'  twice? Wouldn't it have been 
sufficient to state דחא וניקלא 'ה לארשי עמש ? 
To answer these questions let us explain a passuk (Tehillim 84,12) םיקלא 'והי ןגמו שמש  : a sun and a shield is והי'  and םיקלא . The Baal 
Hatanya explains (Shaarei Yichud V'emunah chp.4) that the name והי'  pairs with the sun and the name םיקלא  pairs with the shield. 
Every name of Hashem manifests a different aspect and channel through which Hashem conducts and sustains creation. The name 

'והי  is the unlimited power source from which He created all existence from absolute nothingness  This is an on going . ןיאמ שי האירב
process which is constant every second. The name Elokim is Hashem's display of the constriction of His light of creation, thereby 
enabling making His endless power appear to take on different forms of vessels, from the highest form of spirituality found in the most 
upper worlds to the low single physical blade of earthly grass. Both of these names have a relationship similar to the comparison of 
the sun and its shield (see Rashi Bereishis 18,1). The sun corresponds to the light of והי'  which symbolizes the unlimited and 
unrestrained infinite power of Hashem. םיקלא  which is gematriah עבטה  nature, acts a shield to והי'  in the same manner that the sun 
has a shield in order to enable us to benefit from its light. Without the shield and constriction of the light, vessels capable of receiving 
it would be non existent. 
 
Therefore Man must not be deceived by the appearance of the shield, the so called nature of the universe, for it is merely a 
concealment which is continuously being fueled and sustained by the camouflaged energy of והי' . This is the meaning of the passuk in 
our parsha (Devarim 4,39) םיקלאה אוה היוה יכ ךבבל לא תובשהו םויה תעדיו  that you are obligated to know that it is  who is the real  'והי
life force of םיקלא  which reflects every varying aspect and level of creation. 
 
The seforim tell us that Adam Harishon prior to the chait of partaking from the Aitz Hadaas, possessed a complete different set of eyes 
than what he had after the chait. There is the ילכשה ןיע  the eyes of intellect (Sanhedrin is called הדעה יניע ) which can perceive the 
wisdom of Hashem in creation תישע המכחב םלוכ . Adam was able to view the world through the lens of זונגה רוא , the  Hidden Light, 
which exposed the façade and the "shell" of the external world of nature, allowing him to hone into the והי'  of the sun. That is why the 
word ילכשה  is gematriah 365 symbolizing the orbit of the sun of the of 365 days a year of the solar calendar. ילכשה ןיע  is gematriah 

כ"הע תוכלמ  the kingdom of Hashem. Looking at the world with these eyes one fully understands that everything in creation is only a 
vessel to manifest the glory and kovid of Hashem's kingdom on earth.  
 
However, after the chait Adam acquired a second pair of eyes called ירשב ןיע  an eye of the flesh which focuses on just seeing nature 
with all its laws. That is the reason that the passuk says that after they ate from the Aitz Hadaas םהינש יניע הנחקפתו  which can be 
interpreted to mean "both sets of eyes" were now opened. From then on, Man now has the option to experience the world with either 
set of eyes. The choice of which one to use at any moment is very challenging and daunting. We are constantly hassled by our enemy 

ושע  who strives to blind this ילכשה ןיע  and make it inoperable (see Keli Yakar 32,25). He pushes us to buy into and select the " רשבה ןיע  
service" as hinted in the acronym םהינש יניע הנחקפתו  which spells ושע . If we can train ourselves to see Hashem behind the shield and 
not to be tricked by the luring packaging on the outside, our daily lives would be transformed into a relationship with Hashem that 
would possess greater intimacy, meaning and fulfillment. 
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For this reason there are two mitzvos daily that aid us in putting on those lenses of והי' . It is the recital of לארשי עמש  which is called 

םימש תוכלמ לוע תלבק  taking upon yourself the yolk of heaven. It is called a yoke for it is nothing less than bondage to listen to Hashem 
and His commands. The custom to close your eyes when you accept this yoke is to demonstrate that if one will look at the world of 
nature while reciting your obedience to Hashem, it will be a very weak and wavering commitment. After all nature possesses its causes 
and effects that seem to be true most of the time, at least we think so. However, we are failing to realize that nature is only a 
concealment of the light of Hashem behind which He camouflages Himself. Only Hashem is the source of everything you see and 
therefore you owe your allegiance and gratitude to Him alone and not servitude to nature which is likened to hatchet in the hands of 
the woodchopper בצוח דיב ןזרגכ הנה  (Yom Kippur night). So when a Yid renews daily his servitude to Hashem he must block out from 
his vision any other existence that came into being from םיקלא  and to focus only on והי'  the source and sustainer of all existence.  עמש 

וניקלא 'ה לארשי  Every Yid has to hear clearly that והי'  is the source of  םיקלא  and they are really both דחא  one emanating from Hashem. 
 
The enlarged letters of תילד ןיע  in the words of דחאו עמש  address this concept. The letter ayin means eye. The letter תילד  means 
there is not. When you say the Shmah one must ensure that his eyes are not, meaning close your eyes, the רשב ןיע . One instead must 
open up his ילכש ןיע  his eyes of wisdom and intelligence to perceive the והי'  in everything and enter the תלד , the closed door of nature 
which leads to contact the inner light of Hashem. 
 
The third parsha of Shma contains the parsha of Tzitzis. This also aids us to see the world with the internal eye of intellect. The word 
tzitzis means to look. The blue string of the tzitzis reminds one of the Kisay Hakavod and it teaches that revealing Hashem's glorious 
kingdom in the world is our sole purpose and destiny. When Adam ate from the Aitz Hadaas the passuk says ועדיו םהינש יניע הנחקפתו 

הנאת ילע ורפתיו םה םימורע יכ  both sets of eyes opened for them. When this occurred they then realized their shocking nakedness of 
losing their former built in usage of the ילכשה ןיע  and how from now onwards they will be constantly challenged with the moral danger 
of exclusively using the wrong pair of lenses. The word םמריע  naked, is gematriah ילכש . They understood then very clearly that 
because of their deep descent they needed to remind themselves constantly of the devastating fallout from their former selves and 
their now distanced relationship with Hashem. The passuk says םימריע יכ ועדיו  is gematriah תוכלמ . They knew very well that their 
task of revealing Hashem's kingdom has been made more difficult and laden with constant hurdles. They therefore made for 
themselves clothing from the very leaves of the tree from which they ate to constantly remind them of their original shock in 
discovering their nakedness of acquiring two sets of eyes so that they would strive hard to use only the ילכשה ןיע . 
 
The passuk says in the mitzvah of tzitzis תיציצ םהל ושעו . The word ושעו  is not a command but rather a suggestion from Hashem that 
they should on their own make for themselves tzitzis in order that they too should be constantly reminded that they possess the 
constant choice of which type of spectacles they desire to use. Choosing the correct one will save you from revealing your nakedness 
and loss of the intended relationship of love and loyalty to Hashem. This is why the mitzvah of tzitzis was stated in the ושעו  form 
comparable to the term תרגח םהל ושעיו  that they made for themselves aprons to cover over their nakedness after the chait of Aitz 
Hadaas. Note that the acronym of םה םימורע יכ ועדיו םהינש יניע הנחקפתו  is ושעו . On their own they made protections for themselves 
to help direct them to have the correct lenses through which they will experience the universe. 
 
The minhag is that when we say the words Shma Yisrael we are already holding the tzitzis in our hands even though we are not yet 
reading the third parsha of Shmah. Why such alacrity? The answer is the tzitzis is the symbol of ה תווצמ לכ תא םתרכזו ותוא םתיארו' . 
We must remember our bondage to Hashem which can only happen if our lenses are primarily those of לכש . Adam and Chava when 
they realized that they have now two sets of eyes, they made תרגח  which is gematriah תיציצ .which contains the 613 mitzvos  הרות  
with the five knots and eight strings are our תרגח  to remind us to strive to use exclusively the lenses of intellect in order not to drown 
in the world of עבט and nature  ושע , which also means to drown! Holding on to the tzitzis in the םימש תוכלמ לוע תלבק  of the Shmah 
will help us in making our acceptance of bondage to Hashem more realistic by committing to try our utmost not to look at the world 
with eyes of flesh but rather with eyes of intellect. This is why many meforshim interpret the word עמש  to mean understand. To accept 
the yoke of serving Hashem we must utilize the eye of wisdom not the eyes of flesh that will hijack us away from our true calling. 
 
These two letters of תילד ןיע  which instructs us not to look merely with our physical eyes is also reflected in the mitzvah of blowing 
shofar on Rosh Hashanah. This day is the sixth day of creation when Adam was created by Hashem blowing the life of neshama into 
his body. It is the day of Hashem's coronation as king which is mentioned throughout the davening and is signified by the blowing of 
the shofar. The passuk says  blow on Rosh Hashanah the Shofar which the essence of the mitzvah is to understand  רפוש שדחב ועקת
parallel to the recital of לארשי עמש . Adam on that sixth day of creation, from the moment he was created, saw the universe through 
the lens of והי' . He was placed in Gan Eden, a habitat void of masks of  nature. However on that very same day, Adam lost that level 
and was unworthy to live with that recognition of Hashem. Every Rosh Hashana Am Yisrael fixes somewhat the original dimensions of 
Adam that permeated his being immediately after Hashem blew within him life. ועקת  the command to blow shofar is gematriah 574 
the same number equal to תילד ןיע  (including the two words). Every Rosh Hashana we bring ourselves closer to that former level of 
Adam when he had only one set of eyes, the ילכש ןיע . Every  לארשי עמש by which we commit ourselves to not rely and believe on 
merely what our flesh eyes sees helps to bring this tikkun about. And so the process continues until Moshiach comes, the time when 
the tikkun will reach its final destination of ןויצ 'ה בושב וארי ןיעב ןיע  (Yeshaya 52,8). It is then when the eye of the flesh will be 
transformed into seeing with the eye of לכש  of והי' . 
 
The seforim tell us that on Shabbos we can get a glimpse of our future lenses that will become part of our instincts. As the passuk says 
by the manna תבשה םכל ןתנ יכ ואר  that on Shabbos you can really see differently from the week. Shabbos also helps in the tikkun in 
restoring Man's original vision of והי'  and recognition that Hashem is the source of all existence. That is also why תבשה םויב  is 
gematriah והי ןגמו שמש'  letting us know that even though during the week the sun had a shield of Elokim and nature took over our 
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cognizance of והי'  the source of it all, nevertheless on Shabbos there is a facilitation to realize that only והי'  the sun is the desired 
perception, and Hashem "lends us the lens" via our neshama yesairah to see the world without its mask.  
 
Now let us introduce the topic of Tisha B'av and the destruction of the Bais Hamikdash with a story retold by the Ramah. Subsequent 
the destruction of the first Bais Hamikdash, Ptolemy a famous great philosopher, was walking among the ruins of the Bais Hamikdash 
whereupon he met Yirmiyahu Hanavi and he was weeping. He approached Yirmiyahu and inquired why was he crying over these 
stones and wood when now they are a thing of the past. Yirmiyahu asked him you Ptolemy are known as a great philosopher. Tell me 
do you have any questions that you did not find the answers to them. Ptolemy listed off the questions and Yirmiyahu answered all of 
them one by one. After finishing Ptolemy stood there amazed and exclaimed I have never met a person like you who possesses so 
much wisdom and intellect. Yirmiyahu then said, this is the answer to your question why am I crying over this wood and stones. It is 
they who have gifted me with the wisdom and great intellect that you are so amazed of.  
 
Yirmiyah was relating to us that the Mikdash was a source of והי'  revelation with constant miracles which don't display themselves 
through םיקלא  and nature. Another fact is that outside of the Bais Hamikdash we do not pronounce the name of Hashem with the 
vowels. However in the Bais Hamikdash it was permitted. The Medrash also says that the source of Hidden Light of Hashem which was 
created and concealed on the first day of creation was at the place the Bais Hamikdash was built. Since the world was created with 
chachmah (see Targum Yerushalmi on the word אתמכחב תישארב ). The Bais Hamikdash is a manifestation of this chachmah. When 
one would go to the Bais Hamikdash, he would automatically be filled with chachmah and recognize with an absolute that all physical 
objects are rooted in the spiritual without any exception. The Shechinah of Hashem could be felt and experienced from head to toe. 
There the mask of nature was removed, and the awareness of the awesomeness of Hashem prevailed and embodied every limb. 
 
As long as we possessed the infusion from the Bais Hamikdash every time we visited there, the Bais Hamikdash was there for us. 
However, when we followed our hearts cravings for the material and physical, our hearts became stone and we walked away from the 
Mikdash experience unaffected and unchanged. The generation's lenses that were fixed to their eyes were made of flesh. Very rarely 
did they wear the spiritual lenses. When they came to the Bais Hamikdash they were not willing to remove their glasses. With a heart 
of stone and eyes of flesh even the little chachmah that seeped into them by osmosis did not see any fruition. In this scenario it would 
have been better not to go, for Chazal say that chachmah and insight without actualization in deeds is detrimental to one's spirituality. 
Possessing spiritual lights without vessels to utilize and actualize them will lead to spiritual shutdown.   
 
The first two Mikdashos are hinted in the words לארשי עמש   that עמש  is 410 corresponding to the years of the first, and י עמש  420 
years corresponding to the second. The years are alluded to in the Shmah Yisrael to convey that for this amount of years  Am   עמש
YIsrael possessed the acronym  lift up the "eyes that ascend" and not the eyes that look below with (Yeshaya 40,26)  םכיניע םורמ ,ואש
an earthly perspective. This is the trait of Klal Yisrael as Balak said to Billam ץראה ןיע תא הסכ הנה םירצממ אצי םע . The Sfas Emes 
interprets this to mean that Yisrael left Mitzrayim and they learned therefore to cover up the looking upon earthliness and nature. 
 
The letters remaining from לארשי  are שארל . That the goal of Am Yisrael is to gravitate towards the head not the body for in the head 
lays the neshama. Once this became our shortcoming, the Bais Hamikdash was no longer serving its purpose to build its visitors with 
chachmah and daas to get closer to the heavens instead of the earth. 
 
At the start of the mamar we were troubled by the extra name of והי'  in the passuk of Shmah. Now we can say that since the עמש 

לארשי  alludes to the two Mikdashos, the first two names of Hashem also refer to the first two Mikdashos. The first Mikdash had the 
dwelling of the Shechinah whose presence removed the mask of nature thereby leaving one with an intense feeling of והי' . The second 
Bais Hamikdash was missing the aron, luchos and the Shechinah, and therefore the  experience was compromised and it was called  'והי

וניהלא  compared to the first. The third Bais Hamikdash will possess the greatest revelation of the Shechinah and it is described as והי' 
   .an experience of unity than we have never seen and felt  דחא

 
The next time we cover our eyes when we say עמש  let us try to commit ourselves to its meaning and that is to gain awareness about 
ourselves and notice that we just might be wearing the wrong lenses. We must carry the second pair of ילכש ןיע  lenses in order to 
enable us to put them on at least once in a while so we can get our heads straight and get involved with rebuilding the והי'  experience. 

םימחרב ןויצל ךבושב וניניע הנזחתו  The Radamsk Rebbi interpreted this to mean that when the final geulah will come then we will truly 
"see" with the world unmasked not like at the present time. 
 

Gut Shabbos  |  Rav Brazil 
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כל הזכיות שמורות

Does G-d Really Need You To Love Him?
Why in the world would Hashem 

need us, little creaturelech, to love 
him? And the extent that this is 
soooo important is that every single 
day we get reminded 'ה ֵאת   ְוָאַהְבתָּ 
”!Love Hashem your G-d“ - ֱא-לֹקיָך

The Baal Shem Tov says an amazing 
complicated teachings (so tune in 
well); the reason why we need to 
love Hashem is not for Hashem! It's 
because in your life you will be having 
a lot of challenges, those challenges 
or ‘judgments’ are called ‘Dinim’. 
When God creates Dinim, He’s called 
.”אלוקים“

So how do you deal happily with the 
problems that אלוקיך - your ‘אלקים, 
created for you? There's only one 
way: you need to accept the entire 
package. You can't only love your 
soul and hate your body, you gotta 

accept the entire package - body 
and soul. No Body = No Soul.

When you realize that the entire 
 was created that way; a body בריאה
restricting a soul, then suddenly 
problems take on a new meaning, 
problems are the body for your soul.

 is the ultimate ְוָאַהְבתָּ ֵאת ה' ֱא-לֹקיָך
advice. It means “love the way God 
created your world” because it's 
only through אלוקיך/problems that 
you can have a soul that's capable of 
loving, feeling, and creating.

THIS WEEK'S SHABBOS GUIDE
IS SPONSORED BY MY DEAR FRIEND

איטשע
THAT ALL YIDDEN SHOULD BE ZOCHE TO 

HAVE נחמו נחמו עמי IN THEIR LIVES.

ישלם ה' פעלם וימלא משאלות לבם לטובה

Make The First Move!

ָך ַעְבדְּ ֶאת  ְלַהְראוֹת  ַהִחּלוָֹת  ה   You - ַאתָּ
have begun to show Your servant Your 
greatness. (Devarim 3:24)

In Slonim they said ַהִחּלוָֹת ה   - ַאתָּ
You begin, you ignite the spark, just 
start, and you know what’s going to 
happen? ָך ַעְבדְּ ֶאת   Hashem - ְלַהְראוֹת 
is going to reveal himself to you. 
But you just gotta take the first step. 
That’s all Hashem is waiting for us to 
do. Make the first move...

Serving Hashem From Hell

ם ֶאת ה' ֱאלֹקיָך ּוָמָצאָת ם ִמשָּׁ תֶּ שְׁ  ּוִבקַּ
- And from there you will seek 
Hashem your G-d, and you will 
find Him. (Devarim 4:29)

Said Reb Nosson of Breslov: 
ם תֶּ שְׁ  You where you have to - ּוִבקַּ
search for Hashem? ם  From - ִמשָּׁ
‘there’, and you know where ‘there’ 
is? It’s wherever you find yourself… 
Regardless of your situation or 
the sins that got you ‘there’. Over 
‘there’ - that’s the place where you 
should be searching for Hashem. 
 And that is where you will - ּוָמָצאָת
find Him.

TABLE  TOPICS

• Thought experiment: If everyone could 
resolve all of their problems the way they 
wanted to, what new problems would be 
created?

• For example, what would happen if the 
100 million people who believe money 
will solve their problems, would each win 
a 100 million dollar lottery? 

TABLE  TOPICS

• How is it possible to find Hashem in bad 
habits, in laziness, in lack of self-control, 
in things you know you are doing wrong 
and it’s your fault you aren't changing?

Be A #TodayJew

Sometimes, after we mess up, we 
give up and we say “we’re anyway 
bad, we're anyway a failure. Uch, it’s 
not gonna work...”

After the Jews sinned with the 
golden calf, it says ַמע שְׁ ִישְָׂרֵאל  ה   ְוַעתָּ
ָאנִֹכי ר  ֲאשֶׁ ִטים  פָּ שְׁ ַהמִּ ְוֶאל  ים  ַהֻחקִּ  ֶאל 
ַלֲעשׂוֹת ֶאְתֶכם  ד   ,Now, Israel - ְמַלמֵּ
listen to the rules and laws that I am 
teaching you to do. (Devarim 4:1)

We always have to remember what 
R’ Moishele Kobryner taught; You 
know what a ‘Yisrael’ is? A “Today 
Jew”, ִישְָׂרֵאל ה   a “Now Jew”; a ְוַעתָּ
yiddele who says “I did what I did, 
and I went through what I went 
through, but ה ִישְָׂרֵאל  Now I am  - ְוַעתָּ
a Jew! ִטים פָּ שְׁ ים ְוֶאל ַהמִּ ַמע ֶאל ַהֻחקִּ  - שְׁ
I’m going to listen to the chukim and 
mishpatim of the Torah.

Do what you gotta do - right now… 

Hashem Tells Every 
Yiddeleh נחמו נחמו…

Hashem tells every yiddeleh ַנֲחמּו ַנֲחמּו - Be consoled, Be consoled. You know why? 
Realize that wherever you are, regardless of your sins, י  You are My Nation. You - ַעמִּ

will always remain mine and I will always be with you.
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Even When They Take Your Heart Away

Sometimes your heart is plugged 
out, and you just feel like, “Hashem, 
I’m dead inside, I'm not here…”  

ּוְבָכל ְלָבְבָך  ָכל  בְּ ֱאלֹקיָך  ה'  ֵאת   ְוָאַהְבתָּ 
ְמאֶֹדָך ּוְבָכל  ָך   Love Hashem - ַנְפשְׁ
your G-d with all your heart, with all 
your soul, and with all your might. 
(Devarim 6:5) And Chazal tell us1: 
ָך, אפילו נוטל את נפשך  You - ּוְבָכל ַנְפשְׁ
gotta love Hashem, your G-d, even 
if he takes your soul (you will die על 

.(קידוש השם

Said the Chidushei haRim, listen 
deep: Just like you have to serve 
Hashem ָך  with all your soul - ְבָכל ַנְפשְׁ
- even if people are going to kill you 
and take your soul away, so too ָכל  בְּ
 ,you still have to be committed - ְלָבְבָך
לבבך את  נוטל   even if your - אפילו 
heart will be removed, you have no 
feelings, there’s nothing going on 
inside, just do what you gotta do…

TABLE  TOPICS

• What Mitzva do you do even when you're 
not ‘feeling’ it?

• Can doing “the system” be a form of 
?ְוָאַהְבתָּ - אפילו נוטל לבבך

1 ברכות סא ב

Know What You Want

His feet were killing, he 
was walking on this long 
road and he just couldn’t 
wait to get home. The 
Medrash Esther says2 that 
this yiddele lifted his eyes 
up to heaven and said 
“Hashem, please give me 
a donkey!” A short while 
later, this Roman goes by 
with a donkey and it just 
gave birth to a little donkey.

The holy Ohr HaChaim 
says: ן ֶאל השם  When - ָוֶאְתַחנַּ
you’re going to be pleading 
beseeching Hashem, ֵעת  בָּ
 - ֵלאמֹר ,at that time - ַהִהוא
make sure to specify exactly 
what you want. Because 

what happened to this guy 
was that this Roman said 
“Hey, yiddele, I got this 
new-born donkey - schlep it 
for me,” So not only was his 
feet hurting, now his back 
was hurting too…

If you're already praying, 
make sure to put in the 
effort to figure out exactly 
what you want and ask 
Hashem for that.

TABLE  TOPICS

• But doesn't Hashem know 
what he intended? Does this 
mean you need to give Hashem 
a complete spec list of exactly 
what you want and how you 
want it?

2 אסתר רבה ז י"ג

So everyone is all into 
Hydroxychloroquine, 
Antibodies and 
Immunization, and what 
not. Says the Lubavitcher 
Rebbe, sometimes a 
person is sick and gets 
healed - that’s one 
Nechemah, one נחמו.

But then there’s when 
someone gets sick, but 
when they’re healed, 
they’re actually stronger 
and healthier than 
before, they developed 
immunity to the disease! 
Then it’s a double 
Nechama, נחמו נחמו.

 When we leave 
this galus, we won’t 
just leave, we will 
be immune to those 
“diseases” that put us in 
galus in the first place. 
Now that’s Nachamu 
Nachamu Ami!

What Doesn’t Kill You Makes You 
Stronger

TABLE  TOPICS

• What are the ‘Galus 
diseases’ that we need 
antibodies for? Kavod? 
Kineh? Democrats?

• What type of inner viruses 
do you want to be immune 
from?

• What would life look like 
if people were immunized 
from those character 
diseases? 

Why He Danced When His 
Business Took A Hit

Hashem told Moshe Rabbeinu, ַרב 
ה ַהזֶּ ָבר  דָּ בַּ עוֹד  ֵאַלי  ר  בֵּ דַּ ּתוֶֹסף  ַאל   - ָלְך 
'Enough! Do not speak to Me anymore 
about this!’ (Devarim 3:26) 

Is it normal to start dancing when you 
hear that your business took a hit and 
you just lost a half a million dollars? R’ 
Yosef Koppler once came to the holy 
R’ Moshe of Chortkov, and the Rebbe 
went up to heaven and said Torah: ַרב 
ר !You have a Rebbe - ָלְך בֵּ  - ַאל ּתוֶֹסף דַּ
Stop asking questions! 

The Holy Chortkover turned to R’ 
Yosef and said: You know, sometimes 
it’s decreed from heaven that a person 
should go through דינים - harsh 
judgment. But the tzaddik knows 
that ultimately, this harsh judgment 
will bring him to a much better place; 
but he also knows that this chossid 
wants to have the best life possible 
down here, so the rebbe prays and 
he compromises in heaven that they 
should instead give him small דינים - 
he should only suffer a small loss that 
will take away whatever was going to 
happen.

But if the chossid doesn’t have שכל, 
he comes home and he asks questions.

R’ Yosef realized that something 
was going on, so as soon as it became 
Motzei Shabbos he ran home and he 
found out that a fire broke out in the 
forest that he owned and he took a 
huge loss, he lost half a million. He 
began to dance… “Thank you Hashem! 
Thank you Hashem!”

TABLE  TOPICS

• Do you have a לדבר תוסיף  אל  לך   a ,רב 
Rav you listen to blindly without asking 
questions? Why or why not?
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Now You Know! 
Hashem told Moshe, “Rav lach,” you 
have much. The Gemara in Sota says 
it was a form of mida k’neged mida. 

Moshe told Korach to abandon his 
dreams of the Kehuna because “Rav 
Lachem,” you have much, and so did 
Hashem tell Moshe to abandon his 
quest to enter Eretz Yisrael with the 
words, “Rav Lach,” you have much. 

Rashi here quotes two different 
comments of Chazal on this phrase: 
Firstly, Moshe had offered many 
prayers, and now it was time to stop. 
Continuing, with the answer 
guaranteed not to change, would 
make both Moshe and Hashem look 
bad, chas v’shalom, because people 
would say that Hashem is very harsh 
and Moshe is very pushy. 

The second explanation, though, 
seems out of place, “Rav Lach, there 
is much hidden good in store for 
you.” What does that have to do with 
Moshe’s request? 

The answer is that people’s 
perception of this exchange, referred 
to in the first Chazal, is based on their 
limited perspective. Had they realized 
the truth, they would have praised 
Hashem for refusing to accept 
Moshe’s entreaties. 

Hashem told Moshe, “There is much 
hidden good you don’t see – even in 
not being allowed to enter the Land!” 
Therefore, cease your requests, for I 
cannot acquiesce, to your detriment.” 

Thought of the week: 
If only I could love the 
greatest tzaddik as much as 
Hashem loves the greatest 
rasha. – R’ Yisrael Baal Shem Tov 

 (WK:G OYRBD) „...YLA EMw ALW OKNEML YB ÂH RBETYW‰  
“Hashem was angry with me because of you and didn’t listen to me.” (Devarim 3:26) 

After 515 prayers to be allowed to enter the land of Israel, Hashem finally told Moshe to stop 
davening. It wasn’t going to happen; he would not be allowed to enter the land of Israel. His 
prayers were effective to enable him to climb a mountain and see the land, but not to enter it. 

It seems strange that Moshe, here, seems to be blaming the Jewish People for his inability to 
enter the Land of Israel. Not only that, he appears to imply that Hashem got angry with Moshe 
because of the Jews. For a leader, a father figure who has led his flock for four decades, is this 
appropriate? To be petty and say, “YOU ruined it for me!”? 

Of course, this is not at all what happened. The commentaries have a few different ways of 
explaining this phrase. To begin with, it wasn’t that the Jews did something to anger Hashem, 
(OK, some do say this) but Moshe. When he spoke to the Children of Israel and called them 
“rebellious,” he degraded the honor of the Jewish People. This was an inappropriate way to 
speak to them, so Hashem got angry to defend their honor. With this, Moshe taught us the 
valuable lesson of treating others with dignity and respect. 

Sforno explains that Hashem was angry that Moshe wished to ensure the Jews would remain in 
Israel permanently, when He had already decreed exile. On the one hand we learn not to flout 
Hashem’s will (it won’t succeed anyway) and on the other we learn that when Hashem decrees 
something, it is necessary for our own good and to stop it would be harmful to us. We should 
instead bear the difficulties with the understanding that there is a purpose to our travails. 

Finally, the Malbim amplifies this message with something especially meaningful for Shabbos 
Nachamu. He says that had Moshe entered the land of Israel, he would have immediately 
ushered in the times of Moshiach. The Jews would have conquered all ten nations of Canaan 
(the 7 we know, plus Amon, Moav, and Se’ir/Esav.) The Bais HaMikdash Moshe built would 
never have been able to be destroyed. But there was a problem. 

As we saw several times, the Jews then did not have the necessary level of Emunah and 
Bitachon, faith and trust in Hashem. Moshe would have been bringing them into a situation for 
which they were not prepared. When we faltered, there would have been no option for the 
destruction of the Bais HaMikdash or exile. All that would have been left would be to wipe us out 
and start again as Hashem did at the time of Noach. 

By preventing Moshe from entering the land, Hashem was actually protecting us! When Moshe 
told the Jews Hashem got angry because of them, it was because what Moshe was proposing, 
though it seemed wonderful, would have had tragic consequences. We can now add to our 
lessons how much Hashem truly loves us; that no matter how bad things appear to us, He is 
treating us with love and compassion. 

Shlomo HaMelech knew the language of every creature. A man begged to learn the language of 
birds. Shlomo said no but after persistent requests, he gave in. One day, the man heard the 
birds saying, “All the animals in this flock will die soon.” The man quickly sold his animals and, 
sure enough, within a week they had all died. 

Soon after, he heard birds on his window ledge saying, “This house will soon burn down.” He 
sold his possessions and the house and made his money before the fire struck. 

Finally, he heard the birds say, “This man will die soon.”  

Horrified, he ran to King Solomon. “I told you that you didn’t want to know their language. You 
sinned and Hashem wanted to punish you through your flocks. You thwarted that plan and He 
intended to strike your home. You avoided that punishment too, and now there is nothing left to 
do but take your life. Hashem was doing you a favor but you “outsmarted” Him and now, sadly, 
you will have to pay the price.” 

©2020 – J. Gewirtz 
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אמנם דברי הרמב"ם גופא צ"ע מאי האי  וו..
דכתב תנאי למה ד,,מותר להם לאכול נבילות 
וטריפות ובשר חזיר וכיו"ב אם רעב ולא מצא 

אטו מה יאכל אלא מאכלות אלו האסורים'', 
הרי אין נפ"מ בין  "כבפיקוח נפש עסקינן, וא

מישראל כאשר זה חלוצי צבא או כל אחד 
נוגע לפקו"נ הרי הותר הכל חוץ מג' עבירות, 
ואי הותר באופן כללי לחלוצי צבא א"כ למה 
הגביל הרמב"ם וכתב ,,אם רעב ולא מצא מה 

 יאכל'' וצ"ע. 
 
וביותר קשיא על הרמב"ם דמכל סוגיית  זז..

הגמ' בחולין נראה בפשטות דזה היתר כללי, 
ר' ירמיה שם בגמ' אי שרי להו לאכול  מדבעי

מאכלות אסורות ממה שנשתייר בכליהם 
משמע להדיא דהותרו  ,לאחר המלחמה

המאכלות האסורות הללו, אלא דשאלת הגמ' 
 אם הותרו גם לאחר המלחמה, וצ"ע. 

 
עוד קשיא לשון הרמב"ם דכתב ,,כשיכנסו  חח..

 –בגבול הגויים ויכבשו אותם ,,וישבו מהן'' 
כול נבלות וטריפות ובשר חזיר מותר להן לא
שייאטא להיתר זה אי שבו מהם  וכיו"ב, ומאי

שבי או לא?, הא העיקר תליא בכך אם כבשו 
 אותם או לא?! 

 
יא לשון הרמב"ם דשם בהלכה ב' עוד קשטט..  

, ,,וכן בועל אשה בגיותה אם תקפו יצרו''כתב 
מאי האי  צריך ברורודברי הרמב"ם לכאורה 
איזה שייכות יש תה דכתב וכן בועל אשה בגיו

לזה להיתר של אכילת מאכלות אסורות 
 במלחמה.

            *         *         * 
 

ואשר יראה בזה דמכל הנך קושיות על  יי..
מרן מורי ורבי הרמב"ם מוכח כפי שהשריש לן 

בעל ה,,אבי עזרי'' זצוקללה"ה דאליבא 
לגבי חלוצי צבא הוי גדר כל ההיתר דהרמב"ם 

חמה, וכפי כמו דהותרה אשת יפת תואר במל
שנאמר בגמ' קדושין כא' א' לגבי אשת יפת 
תאר ,,מוטב שיאכלו בשר תמותות שחוטות 

 ואל יאכלו בשר תמותות נבילות''.

ומעתה מה נפלאו דברי הרמב"ם הן במה  ייאא..
שכתב בהלכה א' ,,ויכבשו אותם וישבו מהן'', 
ומשום דהך הלכה דהיתר חלוצי צבא לאכול 

פת תאר מאכלות אסורות וההלכה דהיתר י
 תרוויהו בחד תכסיסא הוו, וכנ"ל. 

 
' ומה נפלא גם מש"כ הרמב"ם בהלכה ב ייבב..

בועל אשה בגיותה אם תקפו יצרו, ,,וכן'' 
שהתירה תורה  דכולהו הוו מחמת אותו טעם

מוטב דיאכל בשר תמותות שחוטות ולא יאכל 
כמו שהגביל בשר תמותות נבילות, ולכן 

ם הרמב"ם לגבי אשת יפת תאר דהתנאי הוא א
תקפו יצרו ה"ה לגבי היתר אכילת מאכלות 
אסורות הוא רק אם רעב ולא מצא מה יאכל, 
 אבל לא כשיגיע לגדר של פיקו"נ דשם ברור

שהותר לכולם ואינו היתר מיוחד לחלוצי 
 צבא. 

 

ומשמיא קא זכו למרן זצקוללה"ה לכוין  ייגג..
פוק חזי  .בדעת הרמב"ם לאמיתה של תורה

שיטת יאור מאן מסייע ליה למרן בב
 כשנשאל .הרמב"ם עצמו בתשובותיוהרמב"ם...

על מי שהתייחד עם שפחה  )פרימאן קנד'(
כנענית אי שרי להחזיקה בביתו או חייב 

ודאי תו, ועל זה השיב הרמב"ם  ,,...לגרשה מבי
מדין תורה צריך לגרשה משם ואפילו בגיותה 
כי לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע כאשר 

מלאים כל טוב אפילו אמרו באיסורין ובתים 
. ולכן קדלי דחזירי ולא זו הדרך

 מחוייבין...לגרשה....". 
הרי לך להדיא דהרמב"ם עצמו ביאר את 

 דעתו כפי שביארו מרן זצוקללה"ה.  
וראה בנצי"ב ובתורה תמימה מה שדרכו דרך 
אחרת בביאור דברי הרמב"ם. ויסוד דבריהם 
דהוה בגדר של היתר פיקו"נ וכפי שכתבו 

 כה. בארו
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אאששרר  ההאאררץץ  --אאללייךך  קקוואאלל  הה''  ווההייהה  ככיי  ייבבייאאךך
ללתתתת    תתייךך  ללאאבבררההםם  ללייצצחחקק  ווללייעעקקבבווללאאבב  ננששבבעע

וובבתתייםם    אאששרר  ללאא  בבננייתת  תתבבוווותת  ווטטווללווללךך  עעררייםם  גגדד
  ממללאאייםם  ככלל  טטוובב..

  
בסוף חומש בשתי מלחמות עוסקת התורה  אא..

 ,במלחמת סיחון ועוג בפ' בלק ,במדבר
בפ' מטות קבעה  .ובמלחמת מדין בפ' מטות

 התורה כללים לשמוש בשלל המלחמה.
בפרשתינו אנו חדשה התורה חדוש בעניין 

הנאה מהמאכלים שנמצאו אצל הגויים וכאן ה
 אין התייחסות לאיזו מלחמה הכוונה.

 

ההלכה איך להשתמש בכלים שנלקחו  בב..
אופן הכשרתם קבעה התורה בפ' כשלל ו

מטות, אך למרבה הפלא על אף שמלחמת 
סיחון ועוג היתה המלחמה הראשונה, ומוכח 

לחמת סיחון ועוג היה שלל )וכדמוכיח שגם במ
הרמב"ן שיובא להלן(, ומן הדין היה להתייחס 

יחון ועוג בהלכות הכשר כבר לאחר מלחמת ס
הכלים. והתמיהה רבה שהתורה מצאה מקום 
להתייחס לכך לא אחרי מלחמת סיחון ועוג 

 חרי מלחמת מדין.אלא רק א
 

על הפסוק  ,על מדוכה זו עמד כבר הרמב"ן ..גג
 ....באש וטהר כל דבר אשר יבא באש תעבירו,,

 ''וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים
והזהיר אותם ...וז"ל:  (' פסוק כג'לא 'במדבר פ)

עתה בהגעלת כלי מדין מאיסורי הגוים, ולא 
 אמר להם זה מתחלה בכלי סיחון ועוג שלקחו

 

 '(להפסוק  'בפ' דברים ) גם שללם, כמו שאמר
רק הבהמה בזזנו לנו ושלל הערים אשר 

 לכדנו. 
כי סיחון ועוג מלכי האמורי הם והטעם, 

וארצם מנחלת ישראל היא, והותר להם כל 
 '(יא 'שם ו)האיסורים דכתיב אפילו  שללם

אשר לא מלאת,  ''ובתים מלאים כל טוב,,
קדלי דחזירי  ('א 'חולין יז)ואמרו רבותינו 

אשתרי להו, אבל מדין לא היה משלהם ולא 
לקחו את ארצם, רק לנקום נקמתם הרגו אותם 

... ולקחו שללם ולכך נהג האיסור בכליהם
 ע"כ. 

 דהותר קדליהרי לנו דעת הרמב"ן דמה 
  דחזירי הוא רק במלחמות שבארץ.

 

ואכן הרמב"ן לשיטתו שהותר רק במלחמות  דד..
ו"ש בדברים פ' ו' כיבוש נחלת ישראל כמ

ולא בכל חלוצי צבא, אלא בארץ פסוק י': ,,...
   ''. ע"כ....אשר נשבע לאבותינו לתת לנו

             

                    *  *            * 
                  

מלחמות ישראל קיים  הרמב"ם ס"ל דבכלו
הנזכר בגמ' חולין יז'  ההיתר של חלוצי צבא

חלוצי צבא כשיכנסו בגבול העכו"ם וז"ל:  .א'
מותר להן לאכול נבלות  ויכבשום וישבו מהן,

וטרפות ובשר חזיר וכיוצא בו, אם ירעב ולא 
מצא מה יאכל אלא מאכלות אלו האסורים, 
וכן שותה יין נסך, מפי השמועה למדו ובתים 
 מלאים כל טוב ערפי חזירים וכיוצא בהן.

 עכ"ל. 
 
 

 ההייתתרר  ממאאככללוותת  אאססווררוותת  ללייווצצאאיי  צצבבאא
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אמרתי לו: תכין לך נקודות של אמונה שאתה רוצה לדבר 
 איתו וצא לדרך.

ראיתי את זה בחיים שלי שהצלחתי לשנות את הילדים שלי 
בקלי קלות, על ידי העצות האלו, פשוט להכניס להם 
אמונה לחיים. אז אמרנו אפשר בשולחן שבת, סיפור לפני 
השינה, טיול עם הילד. אפילו באמצע השבוע: "יאללה! בא 
נקנה פיצה! מה אתה אוהב? פיצה? יאללה בא!". ככה אני 
הייתי עושה! ויושב איתם הם אוכלים את הפיצה, ואני 

 סיפור.סיפרתי להם 
אני אתן לך דוגמא. אחד מהילדים שלי לא היה אוהב 
לעזור, כולם עוזרים! רק הוא, לא אוהב לעזור. כל אחד 
יש לו את התפקיד שלו בשולחן שבת, אחד מנקה, אחד 

אחד עורך את השולחן, כולם, אבל הוא כל  למקום, מחזיר
הזמן רק רוטן ולא עושה כלום: "עוד פעם אני?! למה תמיד 

", הוא אף פעם לא עוזר ועוד שואל 'למה אני'... טוב, אני?!
מה אפשר לעשות? לקחתי אותו לטיול. ככה באהבה, 
וסיפרתי לו על המן הרשע. אמרתי לו: "מה אתה חושב? 
שהמן לא היה ילד קטן? הוא היה ילד קטן". וסיפרתי לו 
מה היה איתו, איך שהוא בתור ילד לא היה רוצה לעזור, 

ציתי להכניס בו סיפרתי לו על המן. והוא וכו', כל מה שר
לא ידע שאני מדבר עליו בכלל, סיפרתי לו על המן הרשע. 
או שסיפרתי לו על מרדכי, איך הוא נהיה מרדכי הצדיק, 
כשהיו מבקשים ממנו לעזור, מיד היה אומר: "כן אמא! אני 
רוצה לעזור!". את יודעת איך הילד השתנה?! השתנה 

 מה נהיה ממנו! הוא רץ תמיד לעזור.לגמרי! אין לך מושג 
עצה פשוטה וזה פשוט עובד! להכניס אמונה, להכניס זו 

דעת בילדים בכל מיני דרכים. חשוב מאוד שתשיגי את 
הספרי ילדים שלנו, זה הכל מלא באמונה, ותפילות, 
והתבודדות! גם את תלמדי מהספרים של הילדים הרבה 

זמן להתקשר מאוד. פשוט יש פה אוצר! וצריכים כל ה
לחדר הפצה, לבדוק, לברר, מה יש באוצר הזה עוד, לאו 
דווקא בבעיה של ילד, כל מה שעובר עליך בחיים. יש 

 ה'. אצלנו אוצרות, לכל בעיה יש פתרון אצלנו, בחסדי
 

שאלה: יש לי ילד בן שנה וחצי, מה עושים בשביל 
 שנזכה לראות אותו מתחיל ללכת ולדבר?

ים תודה שיש ילד בכלל. ותעשו קודם כל אומרתשובה: 
את החוק של התודה. הבת שלי סיפרה לי שהבן שלה היה 
עושה כל פעם במכנסיים, ומה שהיא עשתה לא עזר לה, 
והנה היא עשתה את החוק וזהו!  הילד הפסיק להרטיב. אז 
תגידו תודה שיש ילד, וגם תודה על זה שהוא עדיין לא 

 ה.הולך, תודה על הייסורים שיש לכם מז
החוק של התודה הוא פשוט פתרון לכל בעיה שלא תהיה 

 בעולם.
 

שאלה: מה ההבדל בין בכיה שהיא מותרת ומקובלת 
 בשמיים לבין בכיה של חינם שהיא אסורה?

זה רק בכיה שבאה אחרי שאדם  בכיה אמיתיתתשובה: 
אומר תודה ושמח, ופתאום נהיה לו איזה געגועים, על איזה 
דבר ברוחניות שחסר לו. והוא לא בוכה בשביל עצמו, 

'ותתפלל חנה על השם', לדוג' הוא רואה שהדרך של אומן 
סגורה, אז הוא מתחיל להתפלל, ופתאום בא לו איזו בכיה 

ה בלי אומן בראש השנה!'. 'רבונו של עולם! איך נעבור שנ
אבל בכיה של בכיינות, זה כשאדם הוא לא מרוצה ממה 
שה' עושה איתו. יש לו תלונות על השם, הוא לא מרוצה, 
הוא בכיין: "למה אתה עושה ככה!", הוא מתבכיין. אבל 
הבכיה האמיתית, רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן שבכיה זה 

 מתוך געגועים. ראשי תיבות בשמך יגילון כל היום. זה בא
 

שאלה: איפה רבנו מביא את העניין שצריכים להגיד 
 תודה?

רבנו כותב בהרבה מקומות, מובא גם בחיי תשובה: 
מוהר"ן שאין רע בעולם וכו'. רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן 

הם לטובתו זאת הבחינה היא  כשאדם יודע שכל מאורעותיו
מעין עולם הבא. עכשיו אני שואל אותך, אם אתה יודע 
שהמאורע זה לטובתך, המאורע הזה שאין לך ילדים וכל 
עניין מה שעובר עליך, אתה יודע את זה! אז אם לפי דעתך 

 זה טוב, לא תגיד תודה?
בכמה תורות רבנו כותב על העניין הזה, עוד מקום יש 

כל הצער זה מחסרון הדעת וכו', יש תורה שרבנו כותב ש
ב' חלק שני שם כתוב כל העניין של תודה והודיה וכו'. 

 תתחזק.
 
 
 

 העלון 

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

 וכן לעילוי נשמת הצדיק הקדוש רבי יהודה זאב בן רבי יחיאל צבי ע"ה 
לוי נשמת חברינו היקרים ארז בן דליה ע"ה ובועז בן רומיה ע"ה  וכן וכן לעי
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ה וחזרה בתשובה שלמה בלי ייסורים בת שבע בת ימימה שתחיה וכן לרפואה שלמ

 של כל בני ובנות ישראל בארץ ובעולם
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לשלשה ילדים! את צריכה להיות כולך  את אמאתשובה: 
הכרת הטובה לה' יתברך שזיכה אותך! זה בכלל לא מובן 
מאליו. כמה אנחנו מכירים אנשים שלא התחתנו בכלל, 
וכמה אנחנו מכירים אנשים שאין להם ילדים? אז קודם כל 
תראי את האוצרות שה' יתברך נותן לך, ותתחילי לראות 

ת אמא, ואישה, כל כך רואים את הטוב. כי כולך רק טוב! א
את הטוב שלך שאני לא מבין מה את שואלת. גם אם את 
לא מצליחה לנקות ולסדר או לבשל, אבל פה את נותנת 
לילד, ופה שרה לילד, ופה משמחת את הילדים, ופה מנקה 

 לילד, בקיצור את זוכה.
רבנו הקדוש כותב בליקוטי מוהר"ן שהדרך של ה' יתברך 

הטוב שיש בכל אחד! והדרך של ה' זה לראות רק את 
לראות רק את הטוב שיש בכל מעשה טוב שאדם עושה. 
אפילו שאדם המעשה טוב שהוא עשה יש בזה הרבה רע, 
אולי הייתה לו גאווה או איזה אינטרס, לא חסר, בכל דבר 

 יש יצר הרע. אע"פ כן ה' יתברך מסתכל רק על הטוב.
הלך לעשות טוב כשאדם עושה טוב, ה' רואה, וכי הוא כי 

בשביל להתגאות? לא! הוא רצה לעשות טוב! זה שיש לו 
יצר הרע, ה' יודע שאדם יש לו יצר הרע! עיקר הנקודה 
הפנימית של הבנאדם שהוא עשה טוב ורוצה לעשות טוב. 
בסדר, אז עכשיו בשביל להגיע לשלמות זו עבודה. גם 
אנחנו כל דבר שעשינו בהתחלה עשינו את זה איך שעשינו 
את זה, ולאט לאט השתפרנו, קיבלנו שכל וכח, התפללנו 
 על כל דבר, וכו'. ה' יתברך מסתכל על הטוב של הבנאדם!

 ע זה יצר הרע!ר
פירוש על תפילת העמידה, בברכת 'חונן הדעת', כתבתי 

לדעת  –כתבתי שאפשר לכוון גם: "חוננו מאתך חכמה 
שהמהות והרצון האמיתי של כל יהודי הוא רק להיות 

 רצונך כראוי בשלמות.כ
להבין שהרע זה מהיצר הרע ולא מהותו של שום  –בינה 

 יהודי. הקב"ה יודע שהטוב זה אתה והרע זה היצר הרע.
שכל אחד יאמין בעצמו ובכל יהודי, שהרצון שלנו   -ודעת 

 הוא רק טוב. לדון את כל אחד לכף זכות לאהוב כל יהודי.".
 שלי.זה הפירוש של השמונה עשרה בסידור 

והקב"ה יודע את זה, מה שביקשנו עכשיו, אנחנו לא 
מבקשים שהקב"ה יודע את זה, כי הקב"ה כבר יודע את 
זה, רק שאנחנו נדע את זה, שהקב"ה יודע שהמהות שלנו 

 זה רק טוב והרע זה יצר הרע, זה לא אנחנו.
 

כל פעם מקנא באחותו הקטנה  5שאלה: הבן שלי בן 
הוא יקר ומוערך, ומבקשת ואני רוצה לתת לו הרגשה ש

 עצה איך לעשות את זה.
לעשות איזו עבודה עם הילד. למשל לתת  צריכיםתשובה: 

לו איזה שהוא מתתק, ולהגיד לו: "עכשיו קיבלת את 
הממתק, ואחותך לא קיבלה, כן? אז מה, אתה שמח נכון? 
קיבלת ממתק! בטח שאתה שמח. ואחותך לא קיבלה. אז 

 ך צריכה לקנות בך? לא, נכון?מה, מה אתה חושב? אחות
להיות שמח שקיבלת, והיא צריכה להיות שמחה  אתה צריך

הנה הצלחת!  –שקיבלת!". לתת לו להבין מההצלחות 
והשני לא הצליח. מה היית רוצה? שהוא יקנא בך? לא. 

אלא מה, השני שלא הצליח גם צריך לשמוח, כל אחד צריך 
 ונה.לשמוח במה שה' נותן לו. לדבר איתם מאמ

כל הקנאה זה חוסר אמונה, שאדם לא מאמין שיש כזו  כי
השגחה פרטית, ואם לא קיבלת משהו זה לטובתך! לכן 
קודם כל תשמח בחלקך, דבר שני תגיד תודה על זה שלא 
קיבלת. כי מי נותן? ה' נותן! ה' לא נתן זה לטובתך. ללמד 
את הילדים אמונה כפשוטו! יש ספר שה' חנן אותי לכתוב 

ים, קוראים לו 'מתנה ושמה תודה', משהו! ספר לילד
לילדים שמלמד אמונה ותודה, משהו חבל על הזמן! אז 
ללמוד עם הילדים את הספר 'בגן האמונה לילדים', ואת 
הספרים של הילדים. כי יש בהם המון המון אמונה, זה 
יכניס בילדים אמונה! הם יתחילו לאט לאט לחיות את 

וכל דבר זה מבורא עולם! יש המציאות שיש בורא לעולם 
 אוצרות! כדאי להכניס אותם לתוך הבית.

בא אליי אבא, שהבת שלו יש לה חרדות, ילדה בת  היום
בערך, יש לה חרדות והיא לא הולכת לבית ספר, והיא  12

סובלת. אז אמרתי לו: "...קודם כל, ודאי תביא לה את 
אם היית  –הספרים של הילדים שהיא תקרא. דבר שני 

כניס בתוך הבית שלך אמונה, כל שולחן שבת תקח את מ
הספר 'אמרתי תודה ונושעתי'...", סיפר לי הורה, שכל 

סיפורים? כל סעודה הוא מספר סיפור!  190סעודה, יש 
 "בואו ילדים! אשתי היקרה! בואו לשמוע סיפור!".

אמרתי לאותו אבא, אם רק היית מכניס בבית שלך לכן 
 אמונה...

שהאמונה והנפש זה דבר אחד! כל בעיות  כי רבנו אומר
הנפש זה בגלל בעיות שיש באמונה. כמה שתהיה יותר 

 אמונה אדם יהיה יותר בריא בנפש.
לי אבא אחד שהילדה שלו לא רצתה ללכת לבית סיפר 

ספר, שונאים אותה בנות ומציקים לה. אבא שלה היה נוהג 
ינה לקרוא לה סיפורים מהספר 'אמרתי תודה ונושעתי', הב

שצריכים להגיד תודה. הלכה בצד, בגינה של הבית ספר 
ואמרה תודה איזה רבע שעה. פלא פלאים! פתאום כולן 
רוצות לשחק רק איתה! הכל התהפך! ברגע שהיא חיה את 
המציאות שכל מה שקרה לה זה מה', לא הבנות בכיתה, זה 
ככה ה' רצה! והיא קיבלה את הייסורים באהבה ובאמונה 

אוד חשוב שכל אחד יכניס אמונה לחיים שלו, גמרנו! מ –
 אמונה לבית שלו! אמונה זה רפואת הנפש!

לילד, תגידי לו: "בא אני אספר לך סיפור שקראתי תבואי 
היום!", תלמדי איזה סיפור מאחד הספרים, תדעי אותו טוב 
בעצמך, טוב בעל פה, אל תקראי מהספר, כי כשבאים 

ו. אז תלמד את לספר סיפור לילד צריך להתחבר אית
הסיפור בעל פה! "בני היקר! היום קראתי איזה סיפור! מה 
זה! איזה יופי! בוא!", מחבקת אותו, מנשקת אותו, וספרי 
לו סיפור, ותנתחי איתו את הסיפור. אז את מכניסה בו 

אמונה! ולא רק בשולחן שבת, למצוא כל מיני הזדמנויות.  
לך לטיול!", כמה פעמים אמרתי לאבות: "תקח את הילד ש

תקח אותו! לך תקנה לו איזה משהו, איזה ממתק שהוא 
ירצה, לך תטייל איתו! ותתחיל לדבר איתו אמונה. 

 וההורים מספרים לי שזו תרופת פלא ממש!
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היום כל אחד יכול לזכות את הרבים. אתה הולך לבית 
כנסת שלך? שים בבית כנסת שלך. אתה הולך למרפאת 
שיניים שלך? שים שמה! אתה עומד בתור במספרה, שים 

לק! תפיץ! זה לא בעיה! רק קצת להפעיל שמה כמה! תח
 את המח! תזכה את הרבים!

סיפרו לנו סיפורים על חוברת אחת שהצילה להם את כמה 
החיים. לדוג' אחד סיפר שהוא הגיע לחתונה של חבר שלו, 
חבר שלו חזר בתשובה והוא נשאר חילוני. ובא לחתונה, 
והיה שם דיסקים ששמו על כל צלחת דיסק, הבנאדם לקח 
את הדיסק וחזר בתשובה! ויש סיפורים על גבי סיפורים! 
יש הרבה עצות להפיץ! אתה הולך לאיזו חתונה, בר 
מצווה, ברית מילה, תקח איתך! ותשים! ויש הרבה סוגים 
של עצות! תוסיף עוד עצות מדעתך! אתה הולך לאיזה 
מקום תקח כמה חוברת איתך, שים פה ושם כמה חתיכות! 

מחכים לגאולה השלמה, ועכשיו שיש שים! כל כך אנחנו 
את החוברת חוק התודה, על העניין שר' נתן אמר שאם היו 
כולם נותנים שבח והודיה תמיד לה' יתברך בין על הטוב 

על הרע, היו מתבטלים כל הצרות וכל הגלויות לגמרי  בין
 וכבר הייתה גאולה שלמה.

 
אישה שואלת: יש לי חרדות ופחדים, אני מפחדת 

י חס ושלום דברים רעים, מה עושים בשביל שיקרו ל
 להתרפאות?

החוק של התודה, תלמדי איך עושים את החוק. תשובה: 
רבע שעה תגידי 'רבונו של עולם! תודה לך! תספרי לקב"ה 
על החרדות שיש לך, על הפחדים שיש לך. אח"כ תגידי 

 רבע שעה מזמור לתודה, שזה מזמור ק' בתהלים.
אים, על שונאי ישראל. מסכן, אדם זה ייסורים נורחרדות 

שיש לו חרדות, איזה ייסורים הוא עובר... את צריכה 
לשבת עם עצמך, ולהגיד: "רבונו של עולם, הרי אתה אבא 
שלי, ואתה אוהב אותי. למרות שאתה אבא שלי ואוהב 
אותי, נתת לי חרדות... למרות שאתה אוהב אותי, אהבת 

שכל שלי זה רע מאוד עולם. ודאי שאני לא מבינה, ולפי ה
מה שאתה עושה לי. אבל אני מסתכלת על זה באמונה. מצד 

אבא  –השכל זה רע מה שאתה עושה איתי. מצד האמונה 
עושה רק טוב לילדה שלו, רק טוב עושה לילדה שלו. אני 

תודה לך על  –לא מבינה, אבל מקבלת את זה באמונה 
 החרדות". אדם צריך לדבר, לדבר ולהגיד תודה.

 ..הרי אתה צר לך, שלי כואב גם לך כואב שכואב לי...".".
תזמיני לך את החוברת 'חוק התודה', שם כתבתי הכל 
בצורה מאוד מפורטת וברורה, איך עושים את החוק של 
התודה. ואדרבא, תזמיני איזה מאה חוברת תזכי את 
הרבים! כשאדם רוצה ישועה, אז הוא עושה לאחרים. 

הוא לא מזמין את החוברת רק וכשמשמיים רואים אותו ש
לעצמו, אלא הוא מזמין איזה מאה חוברות לזכות עוד כמה 
יהודים, אז משמיים מרחמים על בנאדם, וכל המרחם על 
הבריות מרחמים עליו מן השמיים. אין לך רחמים יותר 
גדולים מלהפיץ למישהו. אתה תתן למישהו מליארד שקל 

חוברת פי כמה צדקה, או חוברת בשמיים תקבל שכר על ה

ואני לא מגזים! כי נתת לו  –מאשר על הכסף שנתת צדקה 
 דעת, נתת לו אמונה, קשר עם השם!

 
שאלה: אני עושה התבודדות בכל יום לפחות שעה, 
וממש מרגיש טעם גן עדן. בכל אופן אני מאוד מפחד 
להפסיד את הדבר המתוק הזה. אני מבקש מהרב עצה 

 ביומו.להתמיד בהתבודדות מידי יום 
 

כל הפחדים שיש לך זה רק מראה שעוד לא תשובה: 
קיבלת וויזה. לכן מה אתה צריך לעשות? כל יום להודות 
לה': "רבונו של עולם, איך אני אודה לך על המתנה הזו 
שנתת לי?". ומיד אחרי שאתה מודה, תתחנן כמה דקות: 
"רבונו של עולם תרחם עליי! שגם מחר אני אגיע לפגישה 

גם מחר! וכל ימי חיי! אני מתחנן לפניך! תרחם  היומית!
עליי!". פשוט, להגיד תודות על מה שאתה זוכה ולהתפלל 
על זה כמה דקות, ואז לאט לאט הכל מצטרף לתפילה אחת 
גדולה. אנשים לא יודעים מה זה חמש דקות! חמש דקות 
זה שישים שעות בשנה! אדם מגיע לראש השנה ומגיעים 

ילות שהוא התפלל שיזכה לעשות שעות של תפ 60איתו 
כל יום שעה התבודדות. ובשמיים מתפעלים מזה מאוד: 
"כמה כמה?! שישים שעות?! מה, שישים שעות של 

 תפילות?!". חמש דקות זה דבר גדול מאוד.
אמר רבי נתן, פעם היה לו לחץ של המון עבודה, היו איך 

 לו אורחים, ור' נתן הכין את הבית ביחד עם תלמיד שלו.
פתאום ר' נתן שם את הראש שלו ככה על המזוזה, וביקש 
מהתלמיד שלו שאחרי חמש דקות יודיע לו. ועשה חמש 
דקות התבודדות. כמובן שהוא כבר עשה את השעה שלו 
בלילה, אבל בתוך כל העבודה וההכנות הוא רצה לחטוף 
משהו. עשה את ההתבודדות, ואמר: "חמש דקות 

 הגדולות!".
לבד זה כבר דבר גדול! אבל כשאתה שחמש דקות ודאי 

מצרף אותם לשנה שלמה, אתה מתבונן: "מה, שישים 
שעות?", מגיעים בראש השנה שישים שעות של תפילות! 

ביקש? 'תזכה אותי לעשות כל יום שעה  על מה הוא
התבודדות'. אז כותבים אותו בספר 'שעה התבודדות'. גם 

שאח"כ ה'  אני כל יום, בתחילת הדרך ככה עשיתי. כמובן
כבר נתן את הוויזה, וזהו. עכשיו אני אומר תודה, ומתפלל 
על זה כל יום, אבל לא חמש דקות. כשאדם כבר קנה 
משהו, הוא אומר תודה, זה פשיטא : "תודה שהבאת אותי 
לפגישה היומית. ותזכה אותי כל ימי חיי לעשות שעה 
התבודדות". איזה מילה שתיים, לא חמש דקות. קיבלתי 

ד מו"ר רבי יהודה זאב ליבוביץ', שכשאדם אומר מכבו
 תודה מיד יבקש. 

שאת ההתבודדות יסיים בתודה, בסוף ההתבודדות כמובן 
 לא צריך לבקש, שיסיים בתודה.

 
שאלה: אני אמא לשלשה ילדים, איך אני יכולה 
להעריך את הטוב שאני עושה, ולהגיע לערך עצמי 

 בחיים?
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 תש"פ ]משבוע שעבר כ''ו תמוז[ שאלות תשובות

 
צריכים להגיד תודה, למה עכשיו  שאלה: אם על הכל

כשהדרך לאומן סגורה בעקבות הקורונה הרב לא אומר 
להגיד תודה ומפרסם שצריכים להתפלל שתפתח הדרך 

 בכל הכוחות?
: ודאי שצריכים להגיד תודה! אני אומר הרבה תשובה

תודה על כל העניין שסגור עכשיו הדרך לאומן, בזכות זה 
 אנחנו זוכים להתפלל!

התפללנו על להגיע לאומן כל כך הרבה שעות? מתי? מתי 
בסדר, כל אחד אמר פה ושם איזה משהו, כולם באים, 

 קונים כרטיס וטסים.
עכשיו שראיתי שזה עורר אותנו לעמוד בתפילה, או! זו ו

כבר נקודה שצריכים להגיד עליה תודה. הרי תמיד אנחנו 
 מאמינים שהרע הוא טוב, ואומרים תודה על הרע. אבל

כשאנחנו כבר רואים את הטובה, אז בטח שצריכים להגיד 
תודה. ומה הטובה? שאנחנו עכשיו זוכים להרבות 

 בתפילה.
כמו כל דבר רוחני, מה שתמיד אמרתי להגיד תודה  אבל,

על הייסורים, זה רק על הייסורים, אף פעם לא אמרתי 
להגיד תודה על עצם החיסרון הרוחני. מה, שאדם יגיד 

עושה עבירות? או תודה שהוא לא עושה תודה שהוא 
 מצוות. זה אף פעם לא אמרתי את זה.

התודה היא תודה על הייסורים! זה  –לזכור תמיד  צריכים
התודה! מה, אדם יגיד תודה על שהבן שלו ירד מהדרך? 
מה פתאום! אלא יגיד תודה על הייסורים שיש לו על זה 

 שהילד שלו ירד מהדרך.
בית, זה שטויות לומר ככה. צריך  ו תודה שאין לו שלוםא

להגיד תודה על הייסורים שיש לו מהחוסר שלום בית. 
 התודה היא רק על הייסורים.

נכון, עכשיו יש לנו ייסורים גדולים מזה שסגרו את הדרך 
לאומן, אז ודאי שצריכים להגיד תודה על הייסורים שיש 
לנו. אבל מצד שני צריכים לעמוד בתפילה לפתוח את 

 .הדרך
צריכים להגיד תודה זה פשיטא, בוודאי כל מה שקורה  אז

זה הכל לטובה, ועוד נראה איך שהכל יתהפך לטובה. 
אנחנו כולנו ביחד נראה איך הכל מתהפך לטובה. אבל 
ברוחניות אדם צריך לרצות ולרצות ולרצות! להתפלל 

עד  –ולרצות! להיות עקשן ברצון ועקשן בתפילות 
 שיקבל! זה ברוחניות.

 

שאלה: אני ב"ה מתחזק מהרב ומהדיבורים, אבל בכל 
אופן קשה לי להודות על הרע, בפרט כשאני רואה 
בתהילים שדוד המלך הרבה גם לשפוך ליבו לפני ה' 
יתברך בהרבה ביטויים של כאב, כמו 'למה עזבנתי', 
וכד', אם זו הדרך למה דוד המלך כן הרשה לעצמו לא 

 תמיד להגיד רק תודה ולשמוח?
כשאדם רחוק מה', ודאי שאפשר להגיד למה ובה: תש

 אומרים תודה רק על –עזבתני, ולהתפלל. אני אמרתי 
הייסורים! דוד המלך לא מתלונן על גשמיות, גם מה 
שנראה שהולך על אויבים וצרים, הכוונה על רוחניות. 
ותמיד דוד המלך מתחיל עם תודה, מזמור לדוד, מזמור. 

קודם כל מזמור, מתחילים  אח"כ הוא מתחיל לספר. אבל
תמיד עם מזמור, עם תודה, אח"כ דוד המלך מתחיל לספר 

 לה' יתברך מה שעובר עליו.
שיש מקום לספר לה' מה שעובר עליו בהתבודדות, ודאי 

חייב! מה, אדם ישקר את עצמו? אדם יגיד: "רבונו של 
עולם, זו המציאות, שכך וכך עובר עליי, וכואב לי, וקשה 

ך תודה...", הכל צריכים להגיד לבורא עולם. לי להגיד ל
 צריך להיות אמיתי! צריכים להיות אמיתיים!

 
 שאלה: יש לרב איזו עצה בשבילי לזכות לישועה?

הוצאתי עכשיו חוברת שקוראים לה 'חוק תשובה: 
התודה'. בחוברת הזו כתבתי איך עושים את החוק של 

לפעמים צריכים קצת  100%התודה, וזה חוק שעובד 
! אז תזמין לך חוברת. 100%סבלנות, אבל החוק עובד 

ולא רק לעצמך אחד, תזמין כבר מאה! זה כלום! ממש 
תתן לבנאדם גרושים! ואין לך צדקה יותר גדולה מזו, ש

חוברת כזו שתציל לו את החיים, ובטח שגם לך זה יפעל 
 ישועה.

ו סיפר לי תלמיד שלי שיחיה שמישהי שהמון שנים עכשי
לא היו לה ילדים, עשתה את החוק של התודה חודש אחד, 
אחרי חודש עדיין שום דבר לא זז, והיו לה מחשבות 

, לא! עשתה עוד חודש –להפסיק, אע"פ כן היא החליטה 
 עכשיו התעברה! –וחודש שלישי 

! כי החוק עובד מאה אחוז! תקח מאה חוברות. אתה לא אין
חייב להפיץ את הכל ביום אחד. כל הזמן יהיה לך בתיק 
שלך כמה חוברות. ותבוא לאנשים שאתה מכיר, תגיד להם 
'החוברת הזו זה משהו, חבל על הזמן, זה מתיקות החיים', 

א להתבייש! אתה מזכה את תמצא את המילים הנכונות! ל
הרבים! מה אני יכול להגיע לכל עם ישראל לבד? תעזור 

 לי! אתה תראה איזה ישועות יהיו לך!



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

דבקות בעבודת ה' היא מציאות החיים
לעם  אומר  רבינו  שמשה  לומדים  אנו  בפרשתינו 
ישראל (דברים ד ד) "ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה' ֱא-ֵהיֶכם 
ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום". והנלמד מכך הוא שאדם שדבק 
האדם  הוא  המצוות  ובקיום  התורה  בלימוד  בה׳ 
הם  האדם  של  האמיתיים  החיים  כי  חי,  הנקרא 
הבטחה  רק  נאמרה  לא  זה  בפסוק  המצוות.  קיום 
לאדם שיחיה, אלא נאמר שהמציאות היא שהאדם 
המקיים מצוות הוא ״חי״ באותו זמן, וממילא האדם 

שאינו מקיים מצוות הוא ״מת״.

יש  בבריאה  דרגה  שלכל  הוא,  הדברים  ביאור 
יש  תפקידו  את  שממלא  נברא  כל  ותפקיד.  מטרה 
חשיבות לחייו, אך אם אינו ממלא את יעודו, אין בו 

תועלת, וממילא אין כל ערך לקיומו. 

יצורים,  ושאר  וחיות  בהמות  חיים,  בעלי  לדוגמא: 
כל קיומם בעולם הוא לחיים בהמיים, לאכול לישון, 
ללכת ולעבוד. אם הם ראויים לדברים אלה, זה כל 
חייהם  אין  לעשותם  ראויים  לא  הם  ואם  חייהם. 

נחשבים כלל.

למעלה מכך בדרגת ְמַדֵּבר, אדם יש לו אפשרות 
להשתמש  יכול  ואינו  מוגבל  הוא  אם  יותר.  לעשות 
ביכולותיו, אף אם הוא יכול לאכול ולישון ולחיות כמו 
נחשבים  אינם  חייו  ממנו,  הפחותה  הבהמה  דרגת 
חיים, כיון שאינו יכול לממש את היכולות שניתנו לו 

בתור אדם.

ליהודי, הנעלה מדרגת המדבר, יש תפקידים נעלים 

לקיים   - ונצורות  גדולות  לפעול  בכוחו  בחייו.  ביותר 
מצוות, לעשות נחת רוח לה׳ יתברך, לבנות עולמות, 
של  החיים  מטרת  זו  הבא.  העולם  לחיי  ולזכות 

היהודי, ואלו הן היכולות שלו.

אין  אותן,  ומיישם  אותן  מממש  אינו  הוא  ואם 
חשיבות לחייו והוא נחשב מת, כי מי שאינו משתמש 
חז״ל  אומרים  אותם.לכן  וממית  מאבד  הוא  בחיים 
(רש״י דברים כג, ט): ״גדול המחטיאו יותר מן ההורגו, 
הבא״.  והעולם  הזה  העולם  מן  מוציאו  שהמחטיאו 
בשלמא מעולם הבא הרי הוא כורת את נפשו, אך 
הזה!  בעולם  גם  אותו  הורג  שהוא  אומרים  חז״ל 
ועוד  מחייו,  התועלת  את  מפיק  שאינו  שמי  משום 
עושה להיפך - חוטא וגורם רעה לעצמו, אם כן כבר 
עכשיו אין לו חיים. רק האנשים הדבקים בה׳ - להם 

יש חיים.

וכך מבארים חז״ל במדרש (בסוף תנחומא) מפני 
שרואה  ״מפני  מתים:  קרויים  בחייהם  רשעים  מה 
את החמה זורחת ואינו מברך יוצר אור, שוקעת ואינו 
מברך מעריב ערבים, אוכל ושותה ואינו מברך עליה. 
שאוכלין  ודבר  דבר  כל  על  מברכים  הצדיקים  אבל 
אלא  בלבד  בחייהם  ולא  וששומעין,  ושרואין  ושותין 
אפילו במיתתם מברכין ומודין לפני הקב״ה, שנאמר: 
ולכן  משכבותם״׳,  על  ירננו  בכבוד  חסידים  ׳יעלזו 
חז״ל  הנה  חיים.  נקראים  במיתתם  אף  הצדיקים 
מלמדים אותנו שהחיים של האדם נמדדים לפי מה 
שהאדם  האלו  הזמנים  לה׳,  ומשבח  מודה  שהוא 

ובעולם  הזה  בעולם  שלו  החיים  הם  לה׳  משבח 
הבא. יהי רצון שנזכה להיות דבקים בהשם יתברך 
שהוא "חי החיים" ובכך יקויים בנו: "ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים 

ַּבה' ֱא-ֵהיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום".

שאלות מצויות לימי החופשה 
הים  בחוף  משפחתי  בקרב  שהיתי 
עד שעה מאוחרת ביום וכעת אני חייב 
להתפלל מנחה, האם אני יכול להתפלל 

ים  נעלי  נועל  אני  כאשר 
(קרוקסים)? 

דרך  שאין  דבר  כל  הדין  מעיקר 
גם  גדול,  אדם  בן  בפני  כך  ללכת 
סימן  ערוך  (שלחן  אסור  כך  להתפלל 
לו  אין  אם  אמנם  ה‘),  סעיף  צ“א 

האחרונים  כתבו  אחרת  ברירה 
שמותר להתפלל כך. ספר אשי ישראל 

(פרק י‘ אות ו‘).

נזכרתי באמצע נסיעה בין 
התפללתי,  שלא  עירונית 

ואני רוצה לעצור בצד ולהתפלל על מה 
אני צריך להקפיד ביותר אם אפשר?

מפני  בשדה,  כמו  פתוח  במקום  יתפלל  לא 
שכאשר הוא במקום צניעות חלה עליו אימת מלך, 

וליבו נשבר. שלחן ערוך (סימן צ' סעיף ה').

הרגיל כל השנה להתפלל עם חליפה 

או כובע, האם מותר לו להתפלל בלא 
חליפה או הכובע?

צא)  (סימן  ערוך  בשלחן  נפסק 
בצורה  לבוש  להיות  להקפיד  שיש 
כעומד  התפילה,  בשעת  מכובדת 
”הכון  שכתוב  וכמו  מלך  לפני 
ומכאן  ישראל“,  אלוקיך  לקראת 
חליפה  עם  לילך  שרגיל  שמי 
החליפה,  ללא  כנסת  לבית  ונזדמן 
מקום  ומכל  בלעדיה,  יתפלל  לא 
לתפלה  אחר  מניין  ימצא  לא  אם 
יכול  וחליפה,  כובע  עם  בציבור 
זצ“ל  אלישיב  הרב  (מרן  כך.  להתפלל 
פ“ו).  הגה  ז‘  פרק  כהלכתה  תפלה  ספר 

ויש אומרים שאם יש לו אפשרות 
אפי‘  וחליפה,  כובע  עם  להתפלל 
אם יצטרך להתפלל ביחידות, עדיף 
להתפלל עם כובע וחליפה ולא יתפלל במניין. (נקיות 

וכבוד התפלה עמ‘ קפב). 

הטס במטוס מתי מברך תפלת הדרך?
הנוסע במטוס שיעור זמן של 72 דקות (חזון עובדיה 
עמ‘ שסז) מברך מיד כשהתרומם המטוס לגובה כזה 

שאם יפול סכנה היא, וכשם שהולכי מדברות צריכים 

הגרש“ז  לברך.  צריך  במטוס  שטס  מי  כך  לברך, 
אויערבך זצ“ל (ספר הליכות שלמה פרק כ“א אות ד‘). 

אנו מתכוננים לצאת לטיול ולהסתובב 
אנו  האם  היום,  באותו  מקומות  בכמה 
פעם  כל  הדרך  תפילת  לברך  צריכים 

שאנו יוצאים לדרך בין עירונית?
ביום,  אחת  פעם  אלא  הדרך  תפלת  לומר  אין 
אפילו אם ינוח בעיר באמצע היום, אבל אם דעתו 
לעיר  ממנה  ויצא  התחרט  כך  ואחר  בעיר  ללון 
פעם  הדרך  תפילת  ולהתפלל  לחזור  צריך  אחרת, 

אחרת. שלחן ערוך (סימן ק“י סעיף ה‘).

וכעת  בבוקר,  הדרך  תפילת  בירכתי 
הטיול,  באמצע  עדיין  ואנו  הערב  הגיע 
האם צריך לחזור ולומר תפילת הדרך?

אם  ולכן  היום,  אחר  הולך  הלילה  הדרך  בתפילת 
הגר“א  ביאור  בלילה.  לברך  שוב  צריך  אינו  ביום  בירך 

(סימן מ“ז סעיף י“ב) שדין דתפילת הדרך הוי כדין ברכת התורה.

ואם אינו עוצר כלל אלא נוסע כל הלילה וממשיך 
ביום אינו חוזר לברך בבוקר כן מבואר בתשובת הרדב“ז 
כ“ז),  הלכה  ז‘  (פרק  לציון  באור  פסק  וכן  קע“ו)  אלפים  ב‘  (סי‘ 

(בלא  הדרך  תפילת  יאמר  שחרית  שבתפילת  וטוב 
שם ומלכות) בברכת שמע קולינו. הליכות שלמה (פרק 

כ“א אות ב).

מוסר הפרשה
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

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

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ַהְּמֻכֶּנה  ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה  ַקֶּנְלְסִקי  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי 
ִלְצָדָקה  ִמָּממֹונֹו  ַהְרֵּבה  ְמַפֵּזר  ָהָיה  "ָמאְטֶיע", 
ִזְכרֹונֹו- ֶגעִציל  ְּבַרִּבי  ִּבְפַרט  ַאַנ"ׁש,  ַּבֲעִנֵּיי   ְותֹוֵמ

ִלְבָרָכה, ּוְבָכל ָׁשָנה ִּבְתִחַּלת ַהחֶֹרף ָהָיה קֹוֶנה ְלר' 
ֶגעִציל ֵעִצים ְוַׂשק ֶקַמח ְלצֹוֶר ְיֵמי ַהחֶֹרף, ַּפַעם 
ְּבָׁשהּותֹו ְּבאּוַמאן ִהְבִחין ּבֹו ר' ֵלִוי ִיְצָחק ִזְכרֹונֹו-

ְלִסַּבת  ֲאלֹו  ְּכֶׁשּׁשָ ְמאֹד,  ָעצּוב  ֶׁשהּוא  ִלְבָרָכה 
ְלאּוַמאן  ָּבא  ְּכֶׁשָהִייִתי  "ָּתִמיד  לֹו,  ָעָנה  ַהָּדָבר, 
ָהִייִתי ֵמִביא ִעִּמי ָמעֹות ְלַחְלָקם ִלְצָדָקה, ְוַעָּתה 
ָיַרְדִּתי ִמְנָכַסי ְוֵאין ִלי ׁשּוב ָמעֹות ְלַחְּלָקם ִלְצָדָקה 
ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה  רל"י  ְוִחְּזקֹו  ִנֲחמֹו  ֵמָאז".  ְּכַדְרִּכי 
ַהָּקדֹוׁש-ָּברּו-הּוא   אֹוְת ִנָּסה  ִמּקֶֹדם  לֹו:  ְוָאַמר 
ִחַּלְקָּת  ִּכי  ַּבִּנָּסיֹון,  ְוָעַמְדָּת  ָהֲעִׁשירּות  ְּבִמַּדת 
ַּבֲעִנּיּות,   אֹוְת ְמַנִּסים  ְוָכֵעת  ְצָדָקה,  ַהְרֵּבה 
ֶׁשרֹוֶצה ַהָּקדֹוׁש-ָּברּו-הּוא ְלַנּסֹות אֹוְת ִאם א 
ִּתּפֹול ְלַעְצבּות ּוָמָרה ְׁשחֹוָרה ַעל ָיָדּה, ְוִהְתַנֵחם. 

(שיש"ק ד-תקצז)

ָרָאה ַּפַעם ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה ַּבֲחלֹום 
ֶאת ְיִדידֹו ַרִּבי ֵלייּב לּוַּפאֶטער ְּבַמָּבט ָעצּוב, ָׁשַאל 
אֹוִתי  ּתֹוְבִעים  לֹו,  ָעָנה   ,ִהְנ ָעצּוב  ַמּדּוַע  אֹותֹו 
ַּכאן ְּבעֹוַלם ָהֱאֶמת ַּגם ַעל ֶזה ֶׁשַהִּלּמּוד ֶׁשָּלַמְדִּתי 
ִּביֵמי ַחַּיי א ָלַמְדִּתיו ְּכֵסֶדר, ַהְיינּו ְּבֵסֶדר ַהִּלּמּוד 

ַּדף ַאַחר ַּדף ֵסֶפר ַאַחר ֵסֶפר. (שם ד-תקלה)

פנינים
חסידות ברסלב



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

למי שייך הצדיק?
שבעים  מאות  כארבע  לפני  של  מספרד  הדרך 
ופגעים  סכנות  הייתה  רוויה  ישראל,  ארץ  אל  שנה 
שונים. החל מפגעי ואיתני הטבע המשתוללים, חיות 
הגאון  את  הרתיעו  לא  אלו  כל  שודדים.  ואף  טרף 
י"ד  פטירתו  (יום  זצוק"ל  לביא  שמעון  רבי  המקובל 

באב) לעלות לחונן את עפר הארץ הקדושה.

לביא  שמעון  רבי  של  העילאית  דמותו   על  אם 
על  שמעתם,  לא 
חיבר  שהוא  השיר 
שלא  יהודי  אין   –
"בר  מכיר:  ואינו  שמע 
שמושר  השיר  יוחאי"... 
מדי  שונות  בקהילות 
בשמחות  שבת,  ליל 
ובעיקר  טובים,  ובימים 
שמעון  רבי  בהילולת 
בעומר  בל"ג  יוחאי  בר 
 – כולו  היהודי  בעולם   –
חובר על ידי רבי שמעון 
על  מיוסד  והוא  לביא 

פי חכמת הנסתר.

הקודש  לארץ  בדרכו 
שמעון  רבי  על  עברו 
במהלך  רבות,  תלאות 
על  נשבה  אף  הדרך 
ידי ערבים ברברים, ורק 
ונפלאות  ניסים  לאחר 
מהם  להיחלץ  הצליח 
אבל  במסעו.  ולהמשיך 
טרדות  עשו  שלא  מה 
לארץ  מספרד  הדרך 
בני  עשו   – ישראל 
שמעון,  לרבי  טריפולי 

שלא במתכוון.

וכך מתאר הגאון רבי 
אזולאי  דוד  יוסף  חיים 

חופשי]:  [בתרגום  הגדולים"  "שם  בספרו  (החיד"א) 
כאשר הגיע רבי שמעון לביא בדרכו מספרד לארץ 
ישראל לבני טריפולי ולוב, נוכח לדעת שאינם יודעים 
לקיים תורה ומצוות כהלכתם, הבורות פשטה בהם 
בצורה שרוב מניין ובניין לא ידעו אפילו לקרוא כמו 

שצריך. 

שכמובן  זיכרון  מאבותיהם,  שזכרו  מה  קיימו  הם 
הלך ופחת מדור לדור, וכמעט נשתכחה מהם תורה. 
קהילה  הזה.  בצער  עמד  לא  שמעון  רבי  של  לבו 
גדולה של יהודים טובים שרוצים לעבוד את הבורא 
בו  ולכוון?!...  להדריך  שיודע  אחד  בהם  ואין  יתברך 
את  תקע  ישראל,  לארץ  מסעו  את  עצר  במקום 
אהלו במשך שלושים ותשע שנים בטריפולי – ופרס 

חסות תורנית על לוב כולה.

קץ כל אדם לא פסח גם על רבי שמעון, ואם כי 
זכה לאריכות ימים ושנים מופלגת, בכל זאת הגיע 
זמנו להיפטר מן העולם, ובני טריפולי נהגו בו בכבוד 
גדול והוא נקבר בשכונת "אל דאהרה" בעיר. שכונה 
שראו  יהודים  של  במיוחד  גדול  בקיבוץ  נודעה  זו 
לעצמם זכות שציונו של הצדיק שהציל את חייהם 

ברוחניות ישכון בתוכם.

חלפו  רבות  שנים 
קפצה  ואז  מפטירתו, 
על היהודים חמתם של 
הערבים  ישמעאל.  בני 
החליטו שאם היהודים 
רבי  של  לציונו  עולים 
מתפללים  שמעון, 
ורואים ישועות, כנראה 
"שווה  הזה  שהמקום 
הודיעו  הם  משהו". 
אחד  טמון  שבמקום 
ה'קדושים' שלהם והם 
על  בעלות  תובעים 

המקום.

כמובן  היהודים 
נאבקו בכל דרך חוקית 
להוכיח שבמקום נמצא 
מלפני  ומורם  רבם 
ידעו  ואף  רבות,  שנים 
וחייו  דמותו  על  לספר 
בעוד  רבים,  פרטים 
גמגמו  שהישמעאלים 
עמומה  מסורת  על 
שלא  'נביא'  איזה  של 
ידעו לומר עליו מאומה 
ש'הלבישו'  שם  מלבד 

לו לצורך העניין.

שהדברים  כיון  אבל 
העיר,  למושל  הגיעו 
שהיה ערבי אף הוא, הוחלט שיש לפתוח את הקבר 
הרי   – שם  קבור  יהודי  אם  בתוכו.  מצוי  מי  ולראות 
 – שם  יהיה  מוסלמי  ואם  טלית,  תעטוף  גופו  שאת 

יהיו אלו תכריכים בלבד.

שנכפה  לפתרון  היהודים  הסכימו  ברירה  בלית 
למחשבה  בקרבם  בכה  שלבם  למרות  עליהם, 

שקברו של אותו קדוש יחולל. 

הקבר  את  ופתחו  המיועד  ביום  הגיעו  הערבים 
שכב  רבה  כי  לפליאתם  רבות,  שנים  לפני  שנכרה 
רבי שמעון בטלית מצויצת כשכל גופו שלם ותואר 
פחד  ְׁשָנתֹו...  בעת  אלוקים  כמלאך  מבהיק  פניו 
אלוקים נפל על הרשעים והם הסתלקו מן המקום 

בבושת פנים.

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

תורה,  לומד  הוא  כי  לו  שמגיע  מרגיש  אדם  בן 
כי הוא מקיים מצוות, כי הוא מוותר, כי מעביר על 
מרבה  הוא  כי  נפשו,  את  מוסר  הוא  כי  מידותיו, 
ממש  זה  אבל  אחרת.  סיבה  מכל  או  בתפילה 

עיוות המציאות.

אתה חייב להבין שלקיים מצוות או ללמוד תורה 
וכו' – זה עצמו מתנה עצומה מה'.

לא רק שלא מגיע לך בגלל מה שאתה עושה, 
אלא אתה יותר חייב בגלל שמשמיים זיכו אותך 
ענקית  מתנה  מקבל  אתה  מתנות.  לכאלה 
במתנת חינם – ואתה עוד מפתח ציפיות שמגיע 
לך משהו בגלל זה?! יש לך עיוות גדול יותר מזה?!

ו־ֵּכן, אפילו מסירות נפש זה מתנה מה'. ה' מזכה 
להגיע  אותך  מזכה  ה'  הנפש,  את  למסור  אותך 
וכי  וענווה.  ביטול  של  ונאצלות  גבוהות  למדרגות 
 – ומדרגות  מתנות  כאלה  מקבל  שאתה  בגלל 
עוד  ואתה  משהו,  לך  שמגיע  לחשוב  מעז  אתה 

מתרעם בפיך או בלבך?!

שהיה  למרות  באדם  העניו  היה  רבינו  משה 
שהוא  בגלל  רק  בעולם,  הגדול  הזכויות  בעל 
הרגיש תמיד שכל מה שהוא עושה – זה לא הוא 
ומזכים  מתנות  לו  נותנים  משמיים  אלא  עושה, 
אותו לעשות. וכך ככל שמשה "עשה" יותר, הוא 
נעשה עניו יותר, כי הוא הרגיש יותר ויותר אסיר 
תודה לה', כמו שאומר יעקב אבינו: "קטונתי מכל 
איתי  עושה  שאתה  החסדים  כל   – החסדים" 

גורמים לי להרגיש יותר ויותר קטן עניו ושפל.

המתנה של החיים
ומה המתנה הגדולה ביותר, מהו החסד הגדול 
התפילה.  היא  ביותר  הגדולה  המתנה  ביותר? 
משה רבינו ראה את האמת כמו שהיא. הוא הבין 
מתנת  זו   – בתפילה  עולם  בורא  לפני  שלעמוד 
אסיר  כך  כל  הרגיש  הוא  תפילה  בכל  המתנות. 
תודה, עד שבכלל לא עלה על דעתו שגם מגיע לו 

לקבל משהו בתמורה.

אחרי  משהו  עוד  מבקש  אני  זאת  בכל  ואם 
שכבר כל כך הרבה קיבלתי – זה אך ורק במתנת 

חינם.

ביותר:  והחשוב  נעלב,  ולא  נפגע  לא  הוא  ולכן 
בתפילה  ראה  הוא  להתפלל.  הפסיק  לא  הוא 
אז למה  בפני עצמה,  ומתנה גדולה  ומטרה  עונג 
יכול  לא  הוא  ישראל  לארץ  להתפלל.  שיפסיק 
כל  להתפלל  ימשיך  לפחות  אז  בינתיים,  להיכנס 
עוד משמיים נותנים לו את הזכות ואת האפשרות. 
ובאמת לאחר חמש מאות וחמש עשרה תפילות, 
אמרו לו משמים 'רב לך' – אתה לא יכול להתפלל 

על זה יותר. ומשה קיבל את זה, כמובן.

מתפלל  אתה  אם  התפילה.  של  הסוד  וזה 
נכונה   – לך  שמגיע  ומחשבות  ציפיות  ומפתח 
יותר,  תתרעם  רק  אתה  מאוד,  גדולה  אכזבה  לך 
לומר  מה  ואין  להתפלל,  תפסיק  גם  ולבסוף 
שכולה  תפילה  זו  מתקבלת,  לא  כזאת  שתפילה 
מבוססת על שקר. אבל אם אתה חי את האמת

מבוססת  שלך  התפילה  חינם,  חסד  זה  שהכול 
על אמת ואתה תוכל להתפלל ולהתפלל עד אין 
עבורך  תהיה  התפילה  תפסיק,  לא  לעולם  סוף. 
"כל  שאומרים,  וכמו   – ביותר  הגדולה  המתנה 

השאר בונוס".

בברכת שבת שלום ומבורך
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טובים השניים
אכתוב על מה שעברתי על גופי, כאשר בנסיבות 
שונות נהייתי בעל חוב. לפני החובות היתה לנו בבני-
ברק דירה ענקית עם חצר גדולה, עם עצי פרי וכו', 
וה' סובב סיבות, שהפסדנו את הדירה הזאת, ועוד 
נשארנו חייבים הרבה כסף עם ריבית גבוהה בצורה 
לא הגיונית, שגם אם היינו עובדים יומם ולילה, לא 

הריבית,  את  לכסות  יכולים  היינו 
עלינו  עצמו.  החוב  את  שכן  וכל 
ובקושי  לירושלים,  מבני-ברק  אז 
הדירה  לשכור.  דירה  איזו  מצאנו 
שמצאנו הייתה ממוקמת בקומה 
ושמנו  מעלית,  בלי  גבוהה, 
כדי  לבית,  הכניסה  לפני  ספה 
העלייה  אחרי  קצת  לנוח  שנוכל 

המתישה במדרגות... 

הבית עצמו היה ריק. אפילו מטבח לא היה, והיינו 
וכלל  כלל  עצובים?  היינו  האם  מזרונים...  על  ישנים 
שנשמר  זכינו  ובאמת  בשמחה,  מלאים  היינו  לא. 
היינו  בחוסר.  כלל  הרגשנו  לא  לכן  בית,  השלום 
חובות,  לנו  יש  אז  ביחד.  ושמחנו  טובים,  חברים 
מה בכך? נעבר גם את זה. כך גם אמרתי לאשתי: 
ההזדמנות  זו  עכשיו  אבל  יגמרו.   – האלו  החובות 
שלנו להתחזק במידת הביטחון, ואדרבה, אם ננצל 
אמונה  על  הרבה  לה'  לצעוק  הזאת  התקופה  את 
ובטחון, אז אחרי שהחובות יגמרו תישאר לנו מדת 

הביטחון בכיס, ומהיום ועד מאה ועשרים שנה לא 
יהיו לנו יותר בעיות של פרנסה, כי נקנה את מדת 

הביטחון. 

לא  אמיתי.  לעזר  לי  הייתה  שתחיה,  אשתי  גם 
היא  גם  חיזקה  אדרבה,  הצטערה.  ולא  התלוננה 
אותי, שזה לא נורא, ונעבור את זה, והתייחסה לכל 
לא  דבר,  של  כללו  לחץ.  שום  ובלי  בקלילות  העניין 
האשמנו אחד את השני, שאני אשם או היא אשמה, 
זו.  את  זה  חיזקנו  אדרבה,  אלא 
בקהלת  נאמר  זה  על  ובדיוק 
מן  השניים  טובים  ד):  (פרק 
טוב  שכר  להם  יש  אשר  האחד 
פסוק  על  דרשו  חז"ל   – בעמלם 
זה, שלא מדבר על כך שהשניים 
זה  לבד,  שהוא  מזה  טובים  הם 
דבר פשוט שלא צריך לומר כלל, 
אלא דיבר הכתוב על כך שטובים 
השניים כשהם ביחד - באחדות, מאשר שניים שהם 

זה לעצמו וזה לעצמו! 

אם איש ואשה זוכים שיש ביניהם חברות ושותפות 
של  זמנים  גם   - בקלות  הכל  יעברו  הם  אמיתיים, 
דחק ועניות ואפילו חובות כבדים. אם הם שומרים 
יגמר  שיהיה,  חוב  כל  ביניהם,  והאהבה  השלום  על 
בסוף. כי כשיש שותפות בין האיש והאשה, השכינה 

ביניהם, ויש סייעתא דשמיא. 

ומה פרוש שותפות? לא רק שלא שוברים זה את 

מחזקים  אלא  וכד',  זה  את  זה  מאשימים  ולא  זה 
זה את זה ומעודדים זה את זה וכו', ואז ה' איתם 
והם יצאו מכל החובות, וגם ינצלו את הזמן הקשה 
תשובה,  ועל  וביטחון  אמונה  על  תפילות  להרבה 

כמבואר בספר "בגן האושר".

אמיתי  שותף  לה  שיש  רואה  האשה  אם  לכן, 
לחיים, אז תקבל את הדוחק באהבה. כי המציאות 
העצה  לכן  בבוץ,  ביחד  נמצאים  כבר  שהם  היא, 
היחידה היא לעזור אחד לשני להיחלץ, ולא לדחוף 
אחד את השני יותר עמק לבוץ. וגם לא לעשות שום 
עם  אחד  להתייעץ  לשתף,  דבר  בכל  לבד.  פעולה 
השני. ואז זה קל. צועקים ביחד לה' ומתפללים ביחד, 
ורואים ישועות.  ובינתיים, כשעוד לא באה הישועה 
והמצב באמת קשה, מתחזקים לראות את הטוב: 
אנחנו  בריאים.  והילדים  בריאים  שאנחנו  ה'  ברוך 
לא ברחוב. יש לנו אמנם קצת ייסורים, אבל אחרי 
הכל, ייסורים של ממון הם הייסורים הכי קלים. ולא 
רק הכי קלים, אלא גם הכי מקרבים לה'. אעיד על 
אותי  קירבה  חוב,  בעל  שהייתי  שהתקופה  עצמי, 
אל ה' יותר מכל דבר אחר. הייתי בלחץ של חובות 
גם  התפילה.  אל  הלחץ  כל  את  והפניתי  גדולים, 
אשתי שתחיה היתה אומרת תהלים בלי סוף, והיינו 
נוסעים ביחד לקברי האבות ומתפללים כל הלילה, 
שנינו  זכינו  וכך  במכונית...  נרדמים  היינו  ולפעמים 
באותה תקופה לומר הרבה תהלים וליקוטי תפילות 

ולהתחזק מאד ברוחניות שלנו. 

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש

052-2240696

שפירא  נטע  נתן  רבי  האלוהי-ם  איש  תולדות  אלה 
זיע"א נולד בשנת ה'שמ"ה לאביו הגא"צ ר' נתן שפירא 
על  השערים  מבוא  ספר  מחבר   ) ז"ל  הורדנא  גאב"ד 
הגה"צ  וחתן  עה"ת)  שפר  אמרי  וס'  דורא  שערי  הס' 
ר' משה יעקילס (אחיו של ר' אייזיק יעקילס מקראקא 
מתחת  האוצר  של  הסיפור  את  משייכים  עליו  אשר 
לגשר, ביה"כ אייזיק בקראקא הנקרא הנקרא על שמו 
נתגדל  זה)  אוצר  מכספי  נבנה  היום  עד  ביופיו  ושוכן 
בכל  חיל  וייעש  והמסורה,  הכתובה  התורה  ברכי  על 
פינותיהם וגם בלעדן עוד עשר עדות היה לו בחכמת 

הזוהר  ספרי  כל  את  וידע  הנסתר 
ושאר  בע"פ  האר"י  וספרי  והתיקונים 
והאחרונים  הקדמונים  המקובלים  ספרי 
ממנו  נגרע  לא  לפניו  היו  פתוחים  כולם 
גם  כאשר  בע"פ,  הכל  יודע  והיה  דבר, 
והאחרונים  הראשונים  הפוסקים  ספרי 
הכל  את  וירושלמי  בבלי  תלמוד  מלבד 
בנו  עליו  שמעיד  וכפי  פה,  בעל  ידע 
"נתן"  עמוקות:  מגלה  לספר  בהקדמתו 
ששמע  מה  ולהזכיר  לדעת  לב  לו  ה' 
הגדול  הזכרן  סופרים,  ומפי  ספרים  מפי 

על  בכלל  הכל  ודעת  חכמה  עברים  בכל  כמוהו  שאין 
פה כמסיני מסורים גפ"ת אילפס וטורים הגיד על פה 
גם  אין  אחרים  ופוסקים  ותשובות  היקרים  לתלמידיו 

אחת אשר לא ידע שורשם ועיקרם וכו' עכ"ל. 

בעטרת  נתעטר  שנה  ל"ב  בן  בהיותו  שע"ז  בשנת 
נהרו  תלמידים  ואלפי  בקראקא,  ישיבה  הראש 
תורה  ולהרביץ  ישיבה  לתפוש  היה  משרתו  לישיבתו, 
ברבים, גם לדרוש מדי שבת בשבתו בפני קהל ועדה 
לתלמידיו,  אל  תורת  ה',ובהרבצת  עם  צמאון  ולהרוות 
את  מרצה  היה  גם  והפלפול  החילוק  בדרכי  הרביץ 
דברי הרי"ף והטור בע"פ, אולם בדרשותיו היה מטעים 
הסודי"ם,  מעמק  וחביבים  מתוקים  בפשטים  דברותיו 

והתפרסם כקדוש וטהור.

 את כל גדולתו ובקיאותו הנזכרת א"א להבין אלא 
ע"פ עדות תלמידיו ובניו שבלילות היה לו מלאך מגיד, 
לפניו  שהזכירו  שמיד  גדול  מופת  בעל  שהיה  גם  מה 
ממקשה לילד את שמה מיד היתה ישועתה, וכן סיגף 
את עצמו בכל מיני סיגופים, כל חצות לילה ערך תיקון 
חצות, אמר קינות על חורבן בית המקדש ועל ישראל 
המפוזרים בגולה. ושר בשירים שמנגנין שרפי מעלה בג' 
משמרות הלילה, כאשר אליו נגלה פעם א' איש לבוש 
הנביא,  אליהו  ה"ה  כולה  שער  אדרת 
מקוננים  וכך  כך  אלה  דברי  לו  והגיד 
פמליא של מעלה ועיין בעיין ראה אותו 
תורה  שולחנות  לשני  זכה  וקמה.  ניצב 
צדקה  לעשות  קם  אחד,  במקום  וגדולה 
את  גם  החזיק,  ואביון  עני  יד  עת,  בכל 
מקדש ה' עטר בתפארה בפרוכת מסך 
וטס של כסף עם ס"ת מהודרת, וכן כותב 
עליו בנו ר' שלמה ז"ל מיהב יהיב, מישקל 
באוצרות  נתן  שלמונים  ורודף  שקיל  לא 
בית ה' זהב ואדר כמונים אין כסף נחשב 
אצלו למאומה ולרוב עשרו לא לקח שלומים מקופת 
העדה כאשר לקחו אלה אשר היו לפניו גם אחריו ויהי 
פירושים   1,000 כתב  בזה,   למפת  הרמ"א   רבנו  לו 
על אות "א" זעירה הכתובה במילה "ויקרא" שבתורה, 
הרי"ף,  הלכה,  על  ביאורים  ובנסתר,  בנגלה  ספרים   15
הרמב"ם, טורים ותוספות. הסתלק בשנת ה'שצ"ג והוא 
בן ארבעים ושמונה לימי חייו ומנו"כ בבה"ח דקראקא, 
ועל קברו נכתב: "פ"נ איש אלוקי קדוש מן הקדמונים, 
עליו  שאומרים  הוא  ומטמונים,  רזין  עמוקות  מגלה 
שדיבר אתו אליהו, פנים אל פנים הגאון האב"ד ור"מ 
וצינה  מגן  תהא  זכותו  זצ"ל.  שפירא  נטע  נתן  מוה"ר 

עלינו ועל כלל ישראל אכי"ר.

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

רבי נתן נטע שפירא
המגלה עמוקות זיע"א

י"ג אב 

קו האמונה
02-6444250



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

אני אוהב כל יהודי
סיפורי הפצה

"אני אוהב כל יהודי"

 זה לא סיסמא, זה דרך חיים.

ותלמידיו  שליט"א  ארוש  שלום  הרב  אצל 
המכונים "מפיצים" רואים זאת בחוש יום יום .

שחור או לבן, בכלל לא משנה הצבע, המגזר, 
השקפת החיים או המוצא.

וחשובים.  יקרים  אהובים,  כולם  אצלהם 
לכולם הם שואפים להגיע ולהטעימם את טעם 

החיים. את כולם הם רוצים 
לשמח, לעודד, לחזק.

כל  המשבר,  בתקופת  גם 
אפשרי  הדבר  שהיה  זמן 
הם פעלו בכל הכח והמשיכו 

להפיץ את אור האמונה.

***

משבר  מימי  באחד 
מקומות  בעוד  הקורונה 
ומסוגרים.  סגורים  היו  רבים 
מקומות בודדים היו פתוחים 
כמה  מצאו  רבות.  בהגבלות 
ארוש  הרב  מפיצי  מצוות 
את עצמם עומדים במחסום 
רחל  לקבר  הכניסה 
להיכנס  בתור  וממתינים 

ולהתפלל על קברה.

הכניסה  את  אפשרו   לא  שבמחסום  אלא 
מפאת חוסר מקום.

הרכב. "הרב  יושבי  אמרו   , מהרב ארוש  אנו 
את  לו  חייבת  "אני  החיילת.  הזדעקה  ארוש", 

חיי".

ופתחה בסיפורה: 

ומצוות,  תורה  שומר  חרדי  בבית  "גדלתי 
הכל.  עזבתי   השנים  ועם  עלי  התהפך  הגלגל 
עד שהתוודעתי לרב ארוש, לחוברות לספרים, 

לדיסקים ולסרטונים שלו.

"הם חיזקו את רוחי  ועודדי אותי שלא אפול. 
נתנו לי אמונה, שמחה ונסכו בי תקוה. 

"באחד הימים כשראה אותי אבי שאני צופה 
שליט"א,  ארוש  הרב  של  בשיעורו  רב  בקשב 
שבשבת  מבינה  בוודאי  את  "ביתי,  לי:  אמר 
קודש אין זה ראוי לצפות בשיעוריו ומסריו של 
הכבוד  מן  לא  זה  הרב. 

הראוי לו."

אבא,  עם  "הסכמתי 
עצומה,  סתירה  זו  אכן 
מעצם  הזדעזעתי 
המחשבה ומאז קיבלתי 
את  לשמור  עצמי  על 

השבת.

הצוות  אתם  "אז   
הזה,  המיוחד  הרב  של 
באשר  אחד  כל  שאוהב 
אתכם,  נכניס  מייד  הוא, 
להערכה  ראויים  אתם 
גם  ותתפללו  הזאת, 

עלינו..."

***

מההשגחה  מתפעלים  רחל  לקבר  נכנסנו 
של  סיפורה  את  אלינו  שגלגלה  העליונה 
אלפים  אלפי  עוד  של  סיפורם  זה  החיילת. 

שמתחזקים ומתמלאים מידי יום . 

שנזכה  אימנו  רחל  אצל  התפללנו 
להמשיך בפעילות הקודש, להפיץ ולשמח 
את עמ"י ובעיקר  להפיץ את המסר ואת 

האמרה של: "אני אוהב כל יהודי" .



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

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

ילדון חידודון

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

בין הפותרים יוגרלו מתנות

שמכילים  פסוקים  שני  רק  יש  כולה  התורה  בכל 
את כל אותיות האלף בית, האחד מופיע בפרשתנו 

והשני לא. מהם שני הפסוקים האלה?

נקרא  מדין  ממלכי  אחד  מסעי:  מטות  לפרשת  תשובה 
חור. על פי חז"ל, חור היה בנה של מרים ואחיינו של משה 

(רש"י – שמות יז י, תלמוד סוטה דף יא ע"ב)

הזוכה: שלום שלמה, מושב עזריאל.

סיפור התודה שלי: א. צדיק
אחד  סתווי  ביום  חשון,   בחודש  היה  זה 
בבית  הייתה  שלי  אמא  צהריים  בשעת 
והכינה את ארוחת הצהרים, פתאום הגיע 

שלי  אמא  טלפון,  אליה 
השכן  את  ושמעה  ענתה 
לאמא  הודיע  הוא  שלנו, 
שלי  שסבתא  בבהלה 
נפלה, ואיבדה את ההכרה.

למקום  רצה  מיד  אימי 
שלי  סבתא  את  וראתה 
בחדר המדרגות מוטלת על 
הזמינה  היא  מיד  הרצפה, 
אותה  שלקח  אמבולנס 

לבית החולים.

נבהלנו,  ומאוד  שמענו  הילדים  ואנחנו- 
אני בכיתי הרבה, רציתי שהכל יהיה בסדר 
להשם  חזק  התפללתי  שלי,  סבתא  עם 

שיחזיר לנו אותה בריאה ושלמה.

בערב התקשרנו לבית חולים ושאלנו מה 
נשמע  היה  איתנו  שדיבר  הרופא  קורה? 
לא  שזה  לנו  ואמר  רציני 
נפלה  היא  פשוט,  כזה 
ברגל  ניתוח  לעבור  וצריכה 
וגם אחרי הניתוח לא בטוח 

שתוכל ללכת שוב.

יותר,  עוד  עצוב  היה  זה 
לנו  שאסור  הבנתי  אך 
 – שבטוח  ומה  להתייאש, 

הכל לטובה.

מחזקת  תמיד  אמא 
על  להשם  להודות  אותנו  ומלמדת  אותנו 
רע.  לנו  נראה  זה  אם  גם  מצב  ובכל  הכל 
תודה  תודה,  אומרת  שאני  החלטתי  אז 

אמיתית מכל הלב. אמרתי תודה על הכל, 
גם על זה שהיא הייתה בריאה עד עכשיו 
וגם על זה שהיא נפלה ועל מה שהרופא 
ואמרתי  המשכתי  אמר...  החולים  בבית 
שהכל  והאמנתי  להפסיק  בלי  תודות 

מבורא העולם והכל לטובה.

יותר  הרבה  קמתי  כבר  למחרת  יום 
עם  טוב  יהיה  שבטוח  ידעתי  שמחה, 
עם  דברה  שלי  אמא  ואז  שלי,  סבתא 
שהיא  אמר  הוא  פלא-  ובדרך  הרופא 
שחשב,  ממה  טוב  יותר  הרבה  מחלימה 
וצריך לשים לה גבס ובזה נגמר כל העניין.

כולי  התמלאתי  זה  את  כששמעתי 
על  התודה,  על  שמחתי  ואמונה-  שמחה 
סבתא היקרה שתחלים במהרה ועל הנס 
כל  על  להשם  תודה  איתנו  עשה  שהשם 

הניסים שבכל רגע ורגע.

 אמרתי תודה וקיבלתי סבתא בריאה!

ילדים אומרים תודה
סיפורים מהחיים

052-2240696
מתנה ושמה תודה

רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה
al5308000@gmail.com :למייל
או לפקס: 02-5812252

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

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

ָאַמר ְׁשָעַתִים ּתֹוָדה ַלה' ְוָחַתם חֹוֶזה
ֶׁשל  ַּבְּסִביָבה  ִּדיָרה  ִלְמצֹא  ֶאְפָׁשִרי  ִּבְלִּתי  ִּכְמַעט 
ַהְּיִׁשיָבה ֶׁשָּלנּו ִּבירּוָׁשַלִים. ֵיׁש ָּבֵאזֹור ַהֶּזה ִּבּקּוׁש ָעצּום 
ְוֶהֵּצַע ָנמּו ְמאֹד ֶׁשל ִּדירֹות. ֵיׁש ָּכאן א ְמַעט ֲאָנִׁשים 
ֶׁשִּמְׁשַּתְּיִכים ַלְּקִהּלֹות ַהּשֹׁונֹות ְּבֵאזֹור ֶזה, ֶׁשְּמַחְּפִׂשים 

ִּדירֹות ְּבֶמֶׁש ֳחָדִׁשים ְוא מֹוְצִאים.

ֶׁשהּוא  ִלי  ִסֵּפר  ָהַאְבֵרִכים  ַאַחד 
ִחֵּפׂש ִּדיָרה ְּבֶמֶׁש ֳחָדִׁשים ֲאֻרִּכים 
ְוא ָמָצא. ָהָיה לֹו ִנָּסיֹון ַמר ֶּבָעָבר 
ְּבִחּפּוׂש ִּדירֹות ַּבְּסִביָבה, ְּבָכל ַּפַעם 
ָעַבר  ִּדיָרה,  ִלְמצֹא   ָצִרי ֶׁשָהָיה 

.ַֹמְסלּול ִיּסּוִרים ָאר

ְלָמקֹום.  ִמָּמקֹום  ִהַּטְלֵטל  הּוא 
ַלְחּתֹם  ֶׁשִהְצִליַח  ַעד  ַאַחת,  ַּפַעם 
ַהִּדיָרה  ֶאת  ָרֲאָתה  ִאְׁשּתֹו  חֹוֶזה, 
ּוִבְּטָלה ֶאת ָהִעְסָקה; ַּפַעם ַאֶחֶרת 
ֶׁשָחַתם  ַעד   ַא ַהִּדיָרה,  ֶאת  ָרָצה 
ִהְקִּדים  ַאֵחר  ִמיֶׁשהּו  ַהחֹוֶזה,  ֶאת 

אֹותֹו, ְוֵכן ָהְלָאה. ׁשּום ָּדָבר א הֹוֵל לֹו.

ַעד ֶׁשֶהְחִליט ָלֶלֶכת ְּבֶדֶר ַהּתֹוָדה ְוַהְּתִפָּלה. אֹותֹו 
ָאַמר   ,ָהַל ּתֹוָדה,  ַעל  ִׁשעּוִרים  ַּכָּמה  ָׁשַמע   ַאְבֵר
ְׁשמֹו,  ִיְׁשַּתַּבח  חֹוֶזה,  ְוָחַתם  ַלה',  ּתֹוָדה   (!!!) ְׁשָעַתִים 
ַהִּדיָרה  ְּביֹוֵתר.  ַהּטֹוב  ַהַּצד  ַעל  ִהְסַּתֵּדר  ְּכֶׁשַהּכֹל 
ָהְיָתה ִּדיָרה ְּבִמּקּום טֹוב ּוֻמְׁשַקַעת, ִאְׁשּתֹו ִהְסִּכיָמה 
ַהחֹוֶזה.  ֲחִתיַמת  ַעד  לֹו  ִהְמִּתין  ַהִּדיָרה  ַּבַעל  ִמָּיד, 
ְּבַהְׁשָּגָחה  ִּדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  ִהְסַּתְּדרּו  ַהְּפָרִטים  ָּכל 

ְּפָרִטית ְלַמְעָלה ִמֶּדֶר ַהֶּטַבע.

אֹוֵמר  ְּכֶׁשָאָדם  ְלַהְדִּגיׁש:  ֵיׁש  ַהּזֹו,  ַהְּנֻקָּדה  ֶאת 
ַמִּגיָעה,  ַהְּיׁשּוָעה  ַּכֲאֶׁשר   – ְּתלּונֹות  ְלא  ַלה',  ּתֹוָדה 
ַהַהְׁשָּגָחה  ֶאת  רֹוֶאה  הּוא  ֶאָּלא  נֹוָׁשע,  ַרק  א  הּוא 
לֹו  ֶׁשַּמְגִׁשים  עֹוָלם,  ּבֹוֵרא  ֶׁשל  ַהְּמֻדְקֶּדֶקת  ַהְּפָרִטית 
ֶׁשל  ַלִּצִּפּיֹות  ֵמֵעֶבר  ַהְּיׁשּוָעה  ֶאת 
ָהָאָדם ַעְצמֹו, ַּכֲאֶׁשר ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם 
ּדֹוֵאג ְלָכל ַהְּפָרִטים ֶׁשִּיְסַּתְּדרּו ַעל 
ֶׁשּכֹוֵתב  ּוְכִפי  ְּביֹוֵתר.  ַהּטֹוב  ַהַּצד 
ַהַּמֲהַר"ל (נתיב אהבת ה' א): ע"י 
ַהִּבָּטחֹון ַּבה' ֶׁשָּכל ַמֲעָׂשיו ְלטֹוָבה, 

הּוא ְמַהֵּפ ֶאת ָהַרע ְלטֹוב.

ֶׁשֱאמּוָנה  ִלְזּכֹר  ָּתִמיד  ְצִריִכים 
ְלטֹוָבה,  ֶׁשַהּכֹל  ְלַהֲאִמין  ֵּפרּוׁשֹו 
 ,ָּכ ַמֲאִמין  ָהָאָדם  ְוַכֲאֶׁשר 
ַהִחָּסרֹון  אֹותֹו  ֶׁשַאף  יֹוֵדַע  הּוא 
ְלטֹוָבה,  ַרק  הּוא  ָעָליו,  ֶׁשִּמְתַּפֵּלל 
ַהִחָּסרֹון  אֹותֹו  ִּבְזכּות  ִהֵּנה,  ִּכי 
ִּבְתִפָּלה   ְלַהֲאִרי ִהְתעֹוֵרר  הּוא 
ָהָיה  ִאם  ָּגדֹול  ֶׁשָּסֵפק  ָּדָבר  ַהֵּלב,  ֵמעֶֹמק  ּוְלִהְתַּפֵּלל 
עֹוֶׂשה ִאּלּו א ָהְיָתה לֹו אֹוָתּה ָצָרה. ִנְמָצא, ֶׁשַהָּצָרה 
ַהּזֹו ִהיא טֹוָבה ֲעצּוָמה, ֶׁשִהיא ְמָקֶרֶבת אֹותֹו ַלָּקדֹוׁש 
ּוְכָבר  ָלּה,  ּדֹוֶמה  ֶׁשֵאין  ִנְצִחית  טֹוָבה  ְוזֹו  הּוא,   ָּברּו
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָהָאָדם ֶנֱהֶנה ִמֵּפרֹוֶתיָה, ֶׁשָּסמּו הּוא ַלה' 

ִיְתָּבַר ּוַמֲאִמין ּבֹו, ְוַחָּייו ֵהם ַּגן ֵעֶדן



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

שערי תפילה פרק י'
"קשר  היא  התפילה,  כי  הדגשנו,  שעבר  בשבוע 
בעיות  קשיים,  לה'.  האדם  בין  מאוד,  עמוק  רוחני" 
או חוסר, ב"קשר" הזה, הוא הגורם העיקרי, המונע 
להתייחס  מבלי  גם  לתפילה,  להתחבר  מהילד 
למקום שבו היא מתבצעת. בואו נחשוב, הרי כאשר 
לבקש  בא  הוא  כאשר  או  חבר  עם  משוחח  הילד 
משהו, הוא וודאי מתכוון לכל מה שהוא אומר ואם 
כן איך זה שאת התפילה הוא רק מוציא בשפתיו, 

בבחינת "ְּבִפיו ּוִבְׂשָפָתיו ִּכְּבדּוִני ְוִלּבֹו ִרַחק ִמֶּמִּני"?!

הבולט  היתרון  זהו  תרצו,  אם 
עורך  שאדם  בשיחות  ביותר 
תפילות  פני  על  ה',  עם  בעצמו 
סדורות ומוכנות כדוגמת התפילות 
הסדורות בסידור-התפילה. כאשר 
ה',  עם  "לשוחח"  מתרגל  אדם 
ביתר  להתבטא  יכול  הוא  אזי 
ועניינים  בקשות  לגבי  חופשיות 
בגשמיות  לו  הנצרכים  אישיים 
היא  תפילה  שהרי  ברוחניות,  או 
הרי  לב  ובלי  שבלב"  "עבודה 
העבודה  את  לעשות  אפשר  אי 
עם  משיחה  טוב  יותר  ומה  הזו, 
יותר  וקרובה  נוגעת  שהיא  ה' 

לספר  חופשי  אדם  ה'  עם  בשיחה  הלב,  להרגשת 
לבוראו על הכל, להתאונן כלבבו וכנפשו על כל אשר 
הנכונות  המילים  את  ליבו  ממעמקי  ולהוציא  יחפוץ 

ביותר לגבי מצבו באותו הזמן. 

תפילה מהלב צועדת בדרך חדשה

את  שנוכל לחבר  שבכדי  למסקנה:  הגענו  אם כן, 
הקשר  את  ליצור  עלינו  התפילה"  "נושא  עם  הילד 
זה  חיבור  יתברך.  ה'  עם  הילד  של  הרוחני  והחיבור 
יוכל להיות רק במידה והילד ירגיש שה' יתברך נמצא 
שם"  "אי  נמצא  רק  ולא  שלו  החיים  של  במציאות 
רחוק במרומים. ילד ש"חי אלוקות" שמתרגל לחיות 
את הקשר עם ה' יתברך הוא ילד שמחובר היטב 
הסדורה.  לתפילה  והן  ה'  עם  האישית  לשיחה  הן 
עלינו לדעת, כי השיחה החופשית במילים שלך עם 

שאנו  למה  מעבר  ורוחנית,  פנימית  כך  כל  היא  ה', 
בליקוטי  כותב  מברסלב  נחמן  רבי  רבינו  חושבים. 
מוהר"ן (תורה צז') כי: לשיחה בינו לבין קונו יש יתרון 

עליון בהרבה מהתפילות הסדורות, משום: 

"שעל תפילות ותחינות ובקשות הסדורות מכבר, 
והם  והמקטרגים,  המחבלים  כל  מהם:  יודעין  כבר 
מחמת  התפילות  אלו  של  הדרכים  על  אורבים 
שיודעים מהם מכבר, כמו למשל על הדרך הכבושה 
וגזלנים  רוצחים  אורבים  שם  לכל,  ומפורסם  הידוע 
אבל  כבר;   זה  מדרך  שיודעים  מחמת  תמיד 
שם  עדיין,  נודע  שאינו  חדש  ודרך  בנתיב  כשהולכין 
אינם יודעים לארוב שם כלל, כמו 
כן לענין הנ"ל, כי השיחה שמדבר 
קונו  לבין  בינו  עצמו  האדם 
חדשה  ותפילה  חדש  דרך  הוא 
שהאדם אומרה מלבו מחדש, על 
כך  כל  מצויים  המקטרגים  אין  כן 

לארוב...". 

תפילה בטוחה

האר"י הקדוש, מבאר את עניין 
לכל  כי:  האורבים,  המקטרגים 
לתפילות  ובפרט  טוב  מעשה 
המקטרגים,  אורבים  ישראל, 
קיומה  כל  חיות,  מהן  לינוק  כדי 
מצפים  ולכן  הקדושה  מן  היא  אחרא  הסטרא  של 
נחמן  רבי  ומצוות.רבינו  תפילות  לבלוע  צבאותיה 
מוכרות  בלתי  שלתפילות  גדול:  דבר  לנו  מגלה 
לסט"א, יש עדיפות ברורה משום שאין היא יודעת 
את "נתיב" עלייתן השמימה, הקליפות אינן יודעות 
המחודשים  האישית  השיחה  דברי  את  לחטוף 
מכלל  לאדם  ומאדם  לשעה  משעה  ומשונים 
שהתבודדות  כך  בכתובים,  הסדורות  התפילות 
ושיחה בינו לבין קונו חומקת מידיהם ועולה מעלה 
הכי  הקשר  את  יוצרת  זו  תפילה  בבטחה,  מעלה 

חזק של האדם לה' ומעלה את רוחניותו לפסגות.

הנהגה קדושה

נהג  קונו,  לבין  בינו  שיחה  של  זו  קדושה  בהנהגה 

אדמות  עלי  הקדושים  חייו  ימי  כל  הקדוש  רבינו 
שכתב  וכמו  רבינו  של  הצלחתו  סוד  כל  טמון  ובה 
לזכות  לו  שהועיל  מה  העיקר  "וזה  הנאמן:  תלמידו 
למה שזכה, כך שמענו מפיו  הקדוש בפירוש" (שבחי 

הר"ן אות י) 

כל כך חי רבינו הקדוש את ההתבודדות והשיחה 
בינו לבין קונו, עד שהפכה היא לעצם מעצמו ובשר 
מבשרו, כל מהותו של רבינו נהפכה להיות "תפילה" 
וכל כולו היו דיבורים להשי"ת, רבינו הורה לתלמידיו 
הוראות מפורטות היאך לערוך את השיחה, והשפיע 
כיצד  ומצב,  עת  לכל  ותושייה  עצה  עידוד,  שפע 
לגשת אל עבודת הקודש הזו, לדבר לפני מלך מלכי 
המלכים הקדוש ברוך הוא. לתלמידו רבי נתן אמר 
פעם: "הרי זה טוב מאד כששופכים את הלב לפני 
השם יתברך כמו ששופכים את הלב בפני חבר טוב 

באמת"

דרך חדשה שהיא ישנה

לקדמותה  התפילה  עטרת  את  החזיר  נחמן,  רבי 
חוש  את  השיב  נחמן  רבי  נושן,  הישן  את  וחידש 
ללב  שנים,  מזה  השכוח  המקורית  התפילה 
נשמתו  בעומק  הטבוע  רוחני  חוש  אותו  הישראלי, 
שבשמים  אבא  לפני  לדבר  פשוט,  יהודי  כל  של 
ולהתחטא לפניו כבן לפני אביו. כפי המוסבר בספרו 
היא  "זאת  כה)  תורה  (ח"ב,  מוהר"ן  ליקוטי  הטהור 
שיחסר  מה  כל  על  כי  הכל,  שכולל  כללית  עצה 
וכל  מכל  לגמרי  רחוק  הוא  אם  או  ה',  בעבודת  לו 
ויבקש  שיחתו  יפרש  הכל  על   - יתברך  מעבודתו 
נסתתמין  לפעמים  אם  ואפילו  כנ"ל;  יתברך  מאתו 
דבריו ואינו יכול לפתוח פיו לדבר לפניו יתברך כלל... 
יוכל לעשות לו שיחה ותפילה מזה בעצמו, ועל זה 
כך  כל  שנתרחק  יתברך,  לפניו  ויתחנן  יצעק  בעצמו 
יתברך  מאתו  ויבקש  לדבר,  אפילו  יכול  שאינו  עד 
שיוכל  פיו  ויפתח  עליו  שיחמול  ותחנונים  רחמים 
נפש  לכל  השוה  דבר  והוא  לפניו...  שיחתו  לפרש 
מקטן ועד גדול, כי כולם יכולים לנהוג הנהגה זו ועל 
על  מפורטת  הדרכה  גדולה".  למעלה  יבואו  זה  ידי 
כל הנושא של שיחה אישית עם ה' וחינוך הילדים 
לכך, נוכל למצוא בכל אחד מ-415 דפיו של הספר 
ותפילה  אישית  לשיחה  מדריך  יער"  "בשדי  הקדוש 
שכתב מו"ר הרב שלום ארוש שליט"א, ספר חובה 

בכל בית יהודי.

בדיחות הדעת

השכן  בפני  שלו  הילדים  את  מציג  רפורמי  
השני  בכלכלה.  מסטר  הוא  הראשון  הבן  שלו. 
לכימיה  פרופסור  השלישי  למשפטים.  דוקטור 
והחמישי  לדיקדוק,  דוקטור  הרביעי  אורגנית. 

הוא גנב שואל אותו השכן:

למה אתה לא מגרש אותו מהבית ? תשובה:  
וכל   ! הביתה  כסף  שמכניס  היחידי  הוא  כי 

השאר מובטלים...

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

ר"תיציאהכניסה

19:0120:1520:52ירושלים

19:1720:1720:50תל אביב

19:1120:1820:53חיפה

19:1720:1520:50באר שבע

הדלקת נרות

לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435
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החיים כמתנה 
לפגוע בלי לעשות כלום

אתה מבקש משהו ממכר שלך והוא מסרב. איך 
אתה מרגיש? כולנו עברנו פעם מקרה כזה, ותמיד 

התחושה לא נעימה עד קשה.

אצל  בולט  זה  'לא'.  המילה  את  לשמוע  קל  לא 
להם  נותנים  שלא  ילדים 
ישנם   – מבוקשם  את 
את  לאבד  שיכולים  ילדים 

העשתונות.

שהם  מבוגרים,  אצל  וגם 
נדיר  לא  זה  מרוסנים,  יותר 
תיגמר  כזה  מסוג  שפגיעה 

בהתפרצות.

לא  האדם  אם  גם  אבל 
חוץ,  כלפי  כלום  מראה 
פעמים רבות הפגיעה כל כך 
מתייסר  שהאדם  עד  קשה, 
ובייסורי  במחשבות  ממש 
תחושת  בין  מיטלטל  נפש, 
העלבון לבין הרצון לנקום, בין 
מחשבה לנתק כל קשר, לבין 
לא  שלעולם  לעצמו  הבטחה 

יבקש כלום האדם הזה.

חכמינו  של  הדוגמה  מה 
ולא  תיקום  'לא  למצוות 
לראות  מצפה  הייתי  תיטור'? 
שפוגע  אדם  של  דוגמה 
שמעורר  מה  וזה  בחבירו, 
בחבר את הרצון לנקום. אבל 

לא כך הוא.

הדוגמה של חכמים היא אדם שמבקש כלי עבודה 
גואה  הנקמה  רגש  ועכשיו  בסירוב,  ונתקל  מחבירו 
ובאה   – המסרב  כלפי  בשנאה  מתמלא  הוא  בו, 
התורה ללמד אותנו לשלוט ברגשות הקשים האלה. 
והם  מכירים  שכולנו  הטבעיים  הרגשות  אֶלה  אבל 

מתעוררים דווקא בשעה שאומרים לך לא.

גדלה  כך   – לקבל  מצפה  יותר  שאתה  וככל 

אתה  השליליים.  הרגשות  כל  ומתעצמים  האכזבה 
אומר לעצמך: "כל כך הרבה טובות עשיתי לבן אדם 
הזה, אף פעם לא אמרתי לו לא, כמה נתתי לו, כמה 
הקרבתי מעצמי, ועכשיו מה בסך הכול ביקשתי, מה 
אכפת לו, איזה אדם רע, איזה קמצן, איזה אטום..." 

זה התסכול הגדול ביותר.

לעיקר  שגורם  מה  זה 
לילדים,  הורים  בין  המריבות 
בין אחים ובין חברים טובים. 
הגדולה,  הקרבה  דווקא 
מצפים  שהם  זה  ודווקא 
מה  זה   – ליותר  מהזולת 
שגורם לאכזבה עמוקה יותר 

ולרגשות סוערים יותר.

דמות של מלאך
הזאת,  ההקדמה  לאור 
רבינו  משה  של  דמותו 
נראית  הפרשה  בתחילת 
ממש  אנושית,  בלתי  כמעט 

מלאכית.

בשביל  עשה  לא  הוא  מה 
ה' ובשביל עם ישראל? כמה 
שנים יגע וטרח להגיע לרגע 
במצרים  עוד  הזה?  הגדול 
ישראל  לעם  מבטיח  הוא 
כולם  ויגיעו  ממצרים  שֵיצאו 
ארץ  הנכסף,  ליעד  יחד 
הוא  שנה  ארבעים  ישראל; 
והנה,  נפש;  במסירות  טורח 
במרחק נגיעה מהרגע הגדול 
 – שאיפותיו  כל  והתגשמות 

הוא מקבל את הסירוב של חייו.

ומשה – לא נפגע ולא לוקח ללב, לא כועס על ה' 
ולא בא בטרוניה.

זה  את  יודעים  אנחנו  זה?  את  יודעים  אנחנו  איך 
תפילה  ועוד  תפילה  להתפלל,  ממשיך  שהוא  מכך 
לשנייה  להאמין  מפסיק  לא  הוא  תפילה.  ועוד 

מחדש  פעם  ובכל  פירות,  תעשה  שלו  שהתפילה 
שהתפילה לא נענית, הוא לא מתאכזב ולא שובר 
תפקידיו  כל  ובמילוי  בעבודתו  וממשיך  הכלים  את 

בנאמנות מוחלטת.

אנושי?  רגש  רבינו  למשה  אין  וכי  כאן?  קורה  מה 
איך הוא לא נפגע עד עמקי נשמתו? איך לא נוצר 

אצלו משבר ֵאמּון חמור מאוד?

והתשובה היא שמשה רבינו פשוט חי את הידיעה 
שלא מגיע לו כלום. הוא לא חשב שמגיע לו משהו. 
לכן הוא מבקש הכול הכול במתנת חינם. אם הייתה 
לא  התורה   – לו  שמגיע  מחשבה  טיפת  לו  נכנסת 
היה  רבינו  שמשה  וברור  'ואתחנן',  אומרת  הייתה 
הקשות  המחשבות  לכל  ליפול  עצומה  בסכנה  אז 

והרגשות המייסרים של האכזבה מן הסירוב.

מכלכל חיים בחסד
אבל איך זוכים לכך? מצד אחד זה לא קל, אבל 
זה גם לא קשה. צריכים לשנות סוויץ' במוח. איך? 
ההרגשה  את  בתוכנו  לטפח  שמפסיקים  ידי  על 
האכזבות  לכל  שגורמת  ההרגשה  זו  לי'.  'מגיע 
מה להרגיש  לך  אין  לחבירו  אדם  בין  גם  והנפילות. 
לא  שבאמת  עולם  בורא  כלפי  שכן  וכל  לך,  שמגיע 

חייב לנו כלום.

וכל  חיים"  "קורות  לכתוב  ישב  לא  רבינו  משה 
"מה  הכותרות  תחת  שורות  כמה  הוסיף  יום 
עשיתי היום", "כמה מסרתי את נפשי היום", "כמה 
ייחס  לא  פעם  אף  הוא  וכדומה.  היום..."  התפללתי 
ייחס  רבינו  משה  אלא  לעצמו.  שלו  העשייה  את 

הכול לה' יתברך וראה בהכול מתנת חינם.

נשימה  שכל  המציאות  את  בשלימות  חי  הוא 
האוכל  כל  שכן  כל  חסד,  פשוט  זה  נושם  שהוא 

שהוא אוכל.

חיים  "מכלכל  בתפילה:  אומרים  שאנחנו  כמו 
בחסד" – ה' מכלכל את כל העולם ואף אחד בעולם 
לא יכול לומר שמגיע לו שה' יכלכל אותו. הכול זה 
מתנת  מבקש  רבינו  משה  ואם  חינם.  ומתנת  חסד 
לומר  שיוכל  רבינו  ממשה  יותר  ראוי  מי   – חינם 

שמגיע לו?

לא עשית. קיבלת!

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

המשך בעמוד 3

מאמר

ראש הישיבה

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

פרשת ואתחנןבס"ד בר"ה 

י"א אב תש"פ | גליון 682

אתה אומר לעצמך: 
"כל כך הרבה 

טובות עשיתי לבן 
אדם הזה, אף פעם 
לא אמרתי לו לא, 
כמה נתתי לו, כמה 
הקרבתי מעצמי, 
ועכשיו מה בסך 

הכול ביקשתי, מה 
אכפת לו, איזה אדם 

רע, איזה קמצן, 
איזה אטום..." זה 
התסכול הגדול 

ביותר.

כל יהודי אני אוהב
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 תשע"ב | ד

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

 פ"שת ןאתתאו תשרפ | ד

ד"ה ה' ימלוך( והגר"א מווילנא זי"ע ב"קול אליהו" 

את  המפרשים  ויאמרו(,  בפסוק  ד"ה  וישב  )פרשת 

הפסוקים שאנו אומרים כל יום בסוף שירת הים: 

מושיעים  ועלו  בגוים,  ומושל  המלוכה  לה'  "כי 

בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה' המלוכה, 

ה'  יהיה  ההוא  ביום  הארץ  כל  על  למלך  ה'  והיה 

אחד ושמו אחד".

מי  על  הוא  "מלך"  תואר  כי  בזה  הביאור 

מלכותו  את  עליהם  שקיבלו  העם  על  שמולך 

מרצונם הטוב, לעומת זה תואר "מושל" הוא על 

וזהו  ברצונם.  שלא  בכפיה  העם  על  שמושל  מי 

ישראל  על  המלוכה",  לה'  "כי  הפסוקים:  פירוש 

קיבלו  תורה  מתן  בשעת  כי  "מלך",  הוא  הקב"ה 

עליהם את עול מלכותו ברצון, "ומושל בגוים", על 

הגוים הקב"ה הוא "מושל", כי הוא מושל עליהם 

"ועלו  לבוא,  לעתיד  אבל  לרצונם,  בניגוד  בכח 

מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו, והיתה לה' 

המלוכה, והיה ה' למלך על כל הארץ", שכל יושבי 

אחד,  הוא  ה'  כי  וידעו  יכירו  הגוים  אפילו  תבל 

ויקבלו כולם את עול מלכותו ברצון.

ה'  רצון  את  שנמלא  כדי  כי  זה  לפי  נמצא 

מלך,  בתואר  שִיָקֵרא  כדי  העולם  את  שברא 

כמו  ברצון,  מלכותו  עול  את  לקבל  חייבים  אנו 

שאנו אומרים בברכת קריאת שמע של ערבית: 

כן  כי  הנה  עליהם".  קיבלו  ברצון  "ומלכותו 

הרווחנו להבין ההבדל בין פסוק הראשון "שמע 

מלכות  עול  בו  לקבל  לכוון  שצריך  ישראל", 

ואילך  מ"ואהבת"  הפסוקים  שאר  ובין  שמים, 

שיוצא בדיעבד אפילו בלא כוונה.

הענין בזה כי ב"שמע ישראל" שאנו מקבלים 

הקב"ה  את  להמליך  צריך  שמים",  מלכות  "עול 

לא  ואם  "מלך",  תואר  לו  יש  שאז  ובדעת  ברצון 

כיוון בפסוק זה הרי לא המליך את הקב"ה מרצונו 

המלכות.  יראת  לו  שתהיה  יתכן  לא  ואז  הטוב, 

בפסוק  שמים  מלכות  עול  עליו  קיבל  אם  אבל 

הראשון שאז יש לו יראת המלכות, הרי הוא זוכה 

לחזר  איש  של  דרכו  כי  מתנה  בדרך  ה'  לאהבת 

כיוון מ"ואהבת"  אחר האשה, לכן אפילו אם לא 

ואילך יצא ידי חובתו.

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

 רב"ןך שםר הןא כפ"ה
אם לא התכןןאן ברשמע יש"אלר

הטעם  להבין  פתח  לנו  יפתח  האמור  פי  על 

מלכותו"  כבוד  שם  "ברוך  אמר  אבינו  שיעקב 

אחרי הפסוק הראשון "שמע ישראל", כי כשתיקן 

במעמד ההוא קריאת שמע לכל ישראל, שיקבלו 

עול מלכות שמים בפסוק הראשון, ראה  עליהם 

ברוח הקודש שיהיו ביניהם כאלה, שבגלל טרדות 

את  להמליך  כראוי  יכוונו  לא  והגלויות  הזמן 

הקב"ה בפסוק הראשון, על כן פתח ואמר: "ברוך 

שם כבוד מלכותו לעולם ועד", כדי לכפר בכך על 

הפגם בכבוד מלכות שמים, שלא קיבלו מלכותו 

זה  והרי  ישראל",  "שמע  בפסוק  הראויה  בכוונה 

על דרך שמבואר ב"שלחן ערוך" )או"ח סימן רו ס"ו( 

"ברוך שם  לומר:  בירך ברכה לבטלה צריך  שאם 

כבוד מלכותו לעולם ועד".

מעתה ירווח לנו להבין הטעם שלא הזכיר משה 

מלכותו  כבוד  שם  "ברוך  שבכתב:  בתורה  רבינו 

קריאת  מצות  להם  שמסר  אחרי  ועד",  לעולם 

בתורה  הכתובות  המצוות  כל  כי  ישראל",  "שמע 

צריך לקיימן בתכלית השלימות, לכן מאחר שלפי 

עול  עליו  לקבל  הראשון  בפסוק  לכוון  צריך  הדין 

מלכות שמים, ואם לא עשה כן לא יצא ידי חובתו, 

אי אפשר שיזכיר משה בתורה שבכתב: "ברוך שם 

שכתוב  מה  יקיימו  שלא  לאותם  מלכותו",  כבוד 

התורה,  נותן  הקב"ה  של  חפצו  שהרי  בתורה, 

שיקיימו ישראל מצות קריאת שמע בשלימות.

אבל יעקב אבינו שהקדים לתקן קריאת שמע 

לפני  עוד  פה,  שבעל  תורה  בבחינת  לישראל 

שניתנה להם מצות קריאת שמע בתורה שבכתב 

"ברוך  יכול למסור להם שיאמרו:  בהר סיני, היה 

שם כבוד מלכותו לעולם ועד", כדי לתקן בכך אם 

לא קיבלו עליהם כראוי עול מלכות שמים בפסוק 

"שמע ישראל".

של  הספק  להבין  עינינו  יאירו  כן  כי  הנה 

וההכרעה  שם"  "ברוך  אמירת  בענין  ז"ל  חכמינו 

נעשה[,  ]איך  נעביד  היכי  רבנן  "אמרי  שלהם: 

עול  קיבלנו  שלא  מה  על  לכפר  ]כדי  נאמרוהו 

רבינו  משה  אמרו  לא  כראוי[,  שמים  מלכות 

מלכות  עול  לקבל  שצריך  ללמדנו  כדי  ]בתורה 

]כדי  יעקב  אמרו  נאמרוהו,  לא  כראוי[,  שמים 

בחשאי",  אותו  אומרים  שיהו  התקינו  לכפר[, 

כדי להראות בכך שאנו משתוקקים לקבל עלינו 

אלא  כראוי,  ישראל"  ב"שמע  שמים  מלכות  עול 

שמפאת הבושה שלא קיבלנו עול מלכות שמים 

כראוי, אנו אומרים אותו בחשאי .

וזהו ביאור המשל: "משל לבת מלך שהריחה 

]שהיא  תאמר  אם  מתיקה[,  ]מיני  קדירה  ציקי 

רוצה אותם[ יש לה גנאי, לא תאמר יש לה צער, 

התחילו עבדיה להביא לה בחשאי". הנמשל הוא, 

שם  "ברוך  לומר:  משתוקקים  אנו  אחד  מצד  כי 

כבוד מלכותו", כדי לכפר על מה שלא קיבלנו עול 

מלכות שמים כראוי ב"שמע ישראל", אבל מצד 

אילו  היה  טוב  יותר  כי  בכך,  מתביישים  אנו  שני 

היינו זוכים לקבל עול מלכות שמים כראוי בפסוק 

הראשון, לכן תיקנו לומר אותו בחשאי.

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה שתי הדעות 

)או"ח סימן סא סי"ד( אימתי  שנזכרו ב"שלחן ערוך" 

ישראל"  "שמע  בין  הפסקה,  קצת  לעשות  צריך 

ל"ואהבת את ה'  "ברוך שם"  ל"ברוך שם", או בין 

בין  מעט  להפסיק  "צריך  כתב:  המחבר  אלקיך", 

]ברוך שם כבוד מלכותו[ לעולם ועד לואהבת, כדי 

להפסיק בין קבלת מלכות שמים לשאר מצוות". 

אבל הרמ"א הביא שם בשם ה"אבודרהם": "ויש 

קיבול  עיקר  כי  לברוך,  אחד  בין  מעט  להפסיק 

מלכות שמים הוא פסוק ראשון".

לפי דברינו יש לומר הביאור בזה, כי לפי דעת 

צריך  ישראל"  "שמע  שבפסוק  מאחר  המחבר 

לכן  שמים,  מלכות  עול  עליו  לקבל  כראוי  לכוון 

צריך להפסיק מעט אחרי פסוק זה, לפני שאומר 

"ברוך שם" לכפר על שלא התכוון כראוי, שהרי 

הראויה,  בכוונה  זו  מצוה  לקיים  היא  התכלית 

כדי  שם",  "ברוך  אומרים  אנו  זאת  שבכל  אלא 

לפי הדעה  לכוון כראוי, אבל  זכינו  לא  לכפר אם 

כפרה  הוא  שם"  ש"ברוך  מאחר  הרמ"א  שהביא 

כראוי,  שמים  מלכות  עול  קיבלו  שלא  מה  על 

נמצא שהוא חלק בלתי נפרד מהפסוק הראשון, 

שם  "ברוך  אמירת:  אחרי  רק  להפסיק  צריך  לכן 

כבוד מלכותו לעולם ועד".
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 רשמע יש"אלר להתען"" בי"אה
רןאהבת את ה'ר להתען"" באהבה

מה  על  לתמוה  יש  האמור  כל  לפי  אמנם 

שמע:  קריאת  של  ראשונה  בפרשה  שכתוב 

לפי  שהרי  לבבך",  בכל  אלקיך  ה'  את  "ואהבת 

מה שנתבאר צריך להקדים יראת ה' לאהבת ה'. 

פי  על  ודעת  טעם  בטוב  זה  ענין  ליישב  ונראה 

שהפסוק  לכך,  ברורות  הוכחות  כמה  שנביא  מה 

הראשון בקריאת שמע: "שמע ישראל ה' אלקינו 

ה' אחד", שהוא קבלת עול מלכות שמים, תכליתו 

כך  אחר  מיד  לכן  ה',  ביראת  האדם  את  לעורר 

האהבה  שהיא  אלקיך",  ה'  את  "ואהבת  נאמר: 

הבאה אחרי היראה.

הנה מה טוב ומה נעים לפתוח במה שמצינו 

של  הטהורה  במשנתו  ברורים  דברים  זה  בענין 

בתוך  שכתב  מד(  )פרק  השם"  ב"גבורות  המהר"ל 

ישראל  שמע  כי  ספק  "שאין  הקדושים:  דבריו 

יתברך,  יראתו  שהוא קבלת מלכות שמים שהוא 

כי מלכות בשר ודם יש לו מורא מלכות, ואיך לא 

מלכות שמים, ולפיכך אחר המורא כתיב, ואהבת 

להידבק בו יתברך ביראה ואהבה".

כי  המהר"ל,  בדברי  ברורים  דברים  לנו  הרי 

שמים,  מלכות  עול  קבלת  שהוא  ישראל"  "שמע 

שמים,  ממלכות  מורא  האדם  את  לעורר  תכליתו 

"שמע ישראל"  וסיים המהר"ל כי מטעם זה אחרי 

שתכליתו לעורר באדם יראת ה', כתוב "ואהבת" כדי 

להשלים בכך את הדביקות בה' ביראה ובאהבה.

המהר"ל  לדברי  ברורה  ראיה  להביא  ונראה 

בגמרא  ששנינו  מה  על  התוספות,  בעלי  מדברי 

יג.( שיטת רבי אליעזר, שצריך לכוון בשני  )ברכות 

בפסוק  שמע,  קריאת  של  הראשונים  פסוקים 

אחד",  ה'  אלקינו  ה'  ישראל  "שמע  הראשון: 

לבבך  בכל  אלקיך  ה'  את  "ואהבת  השני:  ובפסוק 

שכתוב  ממה  כן  ולמד  מאדך",  ובכל  נפשך  ובכל 

כאן  "עד  ודרש:  האלה",  הדברים  "והיו  כך:  אחר 

צריכה כוונה, מכאן ואילך אין צריכה כוונה".

"עד  ונימוקו:  טעמו  לבאר  התוספות  וכתבו 

פסוקים  ששני  מאדך,  בכל  עד  כוונה,  מצות  כאן 

וצריך  וביראתו".  באהבתו  ה'  ביחוד  מדברים  אלו 

ביאור היכן מצינו בפסוקים אלו יראתו, אולם לפי 

שבפסוק  היא,  התוספות  כוונת  המהר"ל  דברי 

הראשון "שמע ישראל" שהוא קבלת עול מלכות 

שמים הוא יראת ה', ובפסוק השני "ואהבת" הוא 

אהבת ה'.

 ריכןיו לבן לשמים באימה ןבי"אה
ב"תת ןבזיע ביתןד השםר

והנה עוד ראיה ברורה לדברי המהר"ל, ממה 

)פרשת  שמצינו בענין זה מאמר במדרש תנחומא 

לך לך סימן א(:

"ויאמר ה' אל אברם לך לך. ילמדנו רבינו אדם 

מישראל מהו שיקבל עליו מלכות שמים כשהוא 

מהלך. רב אידי ורב הונא בשם רבי יהודה ורבי יוסי 

בשם רבי שמואל אמרו אסור לקבל עליו מלכות 

אחד  במקום  יעמוד  אלא  מהלך,  כשהוא  שמים 

ובזיע  ברתת  וביראה  באימה  לשמים  לבו  ויכוין 

ה'  אלקינו  ה'  ישראל  שמע  ויקרא  השם,  ביחוד 

אחד, כל אחד ואחד בכוונת הלב, ואחר כך ברוך שם 

כבוד מלכותו לעולם ועד, וכשמתחיל ואהבת רצה 

בשבתך  כתיב  שכך  יושב,  רצה  עומד  רצה  מהלך 

בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך".

שמחלק  במדרש,  ברורים  דברים  לנו  הרי 

לאומרו  שאסור  ישראל"  "שמע  הפסוק  בין 

כשהוא מהלך, אלא צריך לאומרו כשהוא נמצא 

"ויכוין לבו לשמים  במקום אחד, ומפרש הטעם: 

ובין  השם",  ביחוד  ובזיעה  ברתת  וביראה  באימה 

גם  לאומרה  שאפשר  "ואהבת"  לומר  כשמתחיל 

כשהוא מהלך, והיינו כי כשהוא מקבל עול מלכות 

שמים ביראה, הרי הוא צריך לעמוד במקום אחד 

מפאת גודל היראה.

רש"י  מדברי  לכך  ברורה  ראיה  עוד  והנה 

בענין  ט:(  )ברכות  בגמרא  ששנינו  מה  שמפרש 

גומרין  היו  "ותיקין  שחרית:  של  שמע  קריאת 

אותה עם הנץ החמה כדי שיסמוך גאולה לתפלה 

קראה,  מאי  זירא  רבי  אמר  ביום.  מתפלל  ונמצא 

)תהלים עב-ה( ייראוך עם שמש". ופירש רש"י: "מתי 

מתייראין ממך, כשמוראך מקבלים עליהם, דהיינו 

שמע".  בקריאת  עליהם  שמקבלין  שמים  מלכות 

עול מלכות שמים ב"שמע  כי קבלת  הרי מבואר 

ישראל" היא בגדר "ייראוך".

מעתה יאירו עינינו להבין דברי ה"אור החיים" 

אלקיך"  ה'  את  "ואהבת  הכתוב  שפתח  הקדוש, 

צריך  ה'  אהבת  שלפני  ללמדנו  ו',  אות  בתוספת 

ה"אור  דברי  המהר"ל  לפי  ה',  יראת  להקדים 

החיים" נהירים וברורים, כי פסוק "שמע ישראל" 

לאומרו:  צריך  שמים  מלכות  עול  קבלת  שהוא 

מצות  שהיא  ובזיע"  ברתת  וביראה  "באימה 

ה'  את  "ואהבת  כך:  אחר  כתוב  זה  ועל  היראה, 

אלקיך", וי"ו מוסיף על ענין ראשון, שצריך לשלב 

אהבת ה' ויראת ה' שהן שתי כנפיים להעלות כל 

המצוות לה'.

רןמלכןתן ב"צןו קיבלן עליהםר

בין  ההבדל  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

בו  לכוון  שצריך  ישראל",  "שמע  הראשון  הפסוק 

ואם לא כיוון לא יצא ידי חובתו, לשאר הפרשיות 

שאפילו אם לא כיוון לבו  "ואהבת"  החל מפרשת 

יצא, על פי יסוד גדול בענין תכלית הבריאה שכתב 

"הנה  ז(:  )פרק  והאמונה  היחוד  בשער  התניא  בעל 

הוא ידוע לכל, כי תכלית בריאת העולם הוא בשביל 

עם".  בלא  מלך  דאין  יתברך,  מלכותו  התגלות 

כלומר תכלית הבריאה היא שִיָקֵרא הקב"ה בתואר 

"מלך", והיות שאין מלך בלא עם, נמצא כי רק על 

נעשה  עול מלכותו,  ישראל המקבלים עליהם  ידי 

הקב"ה כביכול מלך בפועל על כל העולם.

)בראשית  וישב  וכבר כתב כן רבינו בחיי פרשת 

לח-ל(: "אנו אומרים בראש השנה שבו נברא העולם, 

ההוא  שהיום  לפי  המשפט,  והמלך  הקדוש  המלך 

הוא תחילת מעשיו, שאין מלך בלא עם". 

בפרקי  הוא  זה  ליסוד  הראשון  המקור  אבל 

דרבי אליעזר )פרק ג(: "עד שלא נברא העולם היה 

הקב"ה ושמו הגדול בלבד, ועלה במחשבה לברוא 

נתייעץ הקב"ה בתורה ששמה  את העולם... מיד 

תושיה לברוא את העולם, השיבה לו ואמרה, רבון 

ואין מחנה למלך על מה  אין צבא  העולמים, אם 

איזה הוא  אין עם מקלסין למלך  ואם  הוא מולך, 

כבודו של מלך, שמע אדון העולם וערב לו".

שני  מצינו  "מלך"  התואר  בענין  והנה 

נביאים מתנבאים בסגנון אחד, הלא הם הרה"ק 

בשלח  )פרשת  לוי"  ב"קדושת  זי"ע  מבארדיטשוב 

 המגיד הקדןש ממעז"יטש זירע: צ"יך להשתדל להשיג י"את ה'
ןעל ידי זה זןכים לקבל במתאה אהבת ה'

 ברשמע יש"אלר אאן מקבלים תתילה י"את ה'
ןעל ידי זה זןכים לקבל אהבת ה' ברןאהבתר

 יעקב אביאן אמ" רב"ןך שם כבןד מלכןתןר כדי לכפ"
על מי שלא קיבל עןל מלכןת שמים כ"אןי ברשמע יש"אלר

 משה "ביאן שמס" לאן תן"ה שבכתב לא אמ" רב"ןך שםר
כי בתן"ה כתןב "ק מה שצ"יך לקיים בשלימןת
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יתברך ומהדר גאונו. ואמר מורי הקדוש מוה"ר דוב 

שיהיה  ולהתאמץ  להשתדל  צריך  שהאדם  בער, 

ממילא,  בא  האהבה  ואז  פניו,  על  שמים  יראת 

שמחמת שזיכך את עצמו להיות יראת ה' על פניו 

זוכה גם כן לאהבת השם יתברך.

ז"ל  חכמינו  שאמרו  כמו  שזהו  ז"ל,  הוא  ואמר 

)קידושין ב:( דרכו של איש לחזור אחר אשה, שאשה 

ואיש  ה',  יראת  אשה  לא-ל(  )משלי  ליראה  מכונה 

אשה,  אחר  לחזור  איש  של  ודרכו  לאהבה,  מכונה 

מדת  כן  גם  אחריו  חוזר  באמת,  ה'  שירא  מי  היינו 

אהבה, ובא גם כן ממילא לאהבת השם יתברך".

מהמגיד  דברים  לקוטי  תורה"  ב"אור  המעיין 

ממעזריטש )פרשת עקב(, יראה שכוונתו ליישב בזה 

)דברים  )ברכות לג:( מה שכתוב  מה שדרשו בגמרא 

י-יב(: "ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי 

אם ליראה, אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא, 

והאמר רבי חנינא משום רבי שמעון בן יוחי אין לו 

שמים,  יראת  של  אוצר  אלא  גנזיו  בבית  להקב"ה 

שנאמר יראת ה' היא אוצרו, אין לגבי משה מילתא 

זוטרתא היא".

רק  נזכרה  לא  בכתוב  שהרי  תמוה  ולכאורה 

ה'  "ועתה ישראל מה  היראה אלא גם אהבת ה': 

ה' אלקיך  ליראה את  כי אם  אלקיך שואל מעמך 

ה'  את  ולעבוד  אותו  ולאהבה  דרכיו  בכל  ללכת 

אם כן איך מתרץ  אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך". 

כי מה שכתוב: "כי אם ליראה", היינו משום שלגבי 

המגיד  מיישב  לכן  זוטרתא.  מילתא  יראה  משה 

ממעזריטש שהקב"ה מבקש מישראל להשתדל 

גם  במתנה  יזכו  כבר  זה  ידי  ועל  ה',  ביראת  רק 

באהבת ה'.

המגיד  של  זה  נשגב  יסוד  כי  להעיר  ויש 

ממעזריטש זי"ע כבר מבואר ב"ספר חרדים" )פרק 

ממנה  יום,  אחר  יום  ביראה  המתחזק  "והנה  סט(: 

יעלה אל האהבה, וזה שאמר הכתוב ועתה ישראל 

ה'  את  ליראה  אם  כי  מעמך  שואל  אלקיך  ה'  מה 

שואל  אינו  כלומר  ולאהבה,  כתיב  והדר  אלקיך, 

כי ממנה ממילא  ביראה,  כי אם שתתחזק  מעמך 

תעלה אל אהבה".

 מקן" ב"ן" מדב"י "שברי
 בזןה" הקדןש

ונראה להביא סימוכין ליסוד הדברים, מדברי 

התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש 

אורייתא  בפקודי  שמעון  רבי  "פתח  יא:(:  )הקדמה 

ואמר, פקודי אורייתא דיהב קוב"ה לישראל, כולהו 

באורייתא באורח כלל כתיבי". פירוש, רבי שמעון 

פתח ללמדנו שורש כל מצוות התורה: "בראשית 

]זו  דכלא  קדמאה  פקודא  היא  הדא  אלקים,  ברא 

ב"לקוטי שושנים" )ד"ה איתא בלמודי האר"י ז"ל( בשם 

"יראה אהבה  ספר למודי האריז"ל בלשון קדשו: 

בקדושה, והנה בקשר אחד תמצאנו". ומבאר רבי 

אחד  בקשר  "והנה  שאמר:  במה  הכוונה  שמשון 

תמצאנו", פירוש בציור אחד כזה:

 ביאן" הטעם שלא אמ" משה "ביאן רב"ןך שםר
ןאאן אןמ"ים אןתן בתשאי מתמת הבןשה

 הטעם שצ"יך לכןןו ברשמע יש"אלר, ןאם לא התכןןו
איאן יןצא אפילן בדיעבד אבל בשא" ק"יאת שמע יצא

 יסןד גדןל מהמה"רל: רשמע יש"אלר קבלת עןל מלכןת שמים
הןא י"את ה', ןאילן רןאהבתר הןא אהבת ה'

 ברשמע יש"אלר צ"יך לקבל עןל מלכןת שמים בכןןאה
כי תןא" רמלךר הןא "ק בתאאי שמקבלים מלכןתן ב"צןו

ואקרי פקודא דא  היא המצוה הראשונה מכולן[, 

]ונקראת מצוה זו[ יראת ה' דאקרי ראשית, דכתיב 

)תהלים קיא-י( ראשית חכמה יראת ה'".

היראה  מצות  את  מבאר  שרשב"י  אחרי 

תניינא  "פקודא  השניה:  המצוה  את  מבאר  הוא 

]המצוה השניה[, דא איהי פקודא דפקודא דיראה 

היא  ]זו  לעלמין  מינה  נפקא  ולא  בה  אתאחדת 

יוצאת  ואינה  בה  קשורה  היראה  שמצות  מצוה 

בר  למרחם  אהבה,  ואיהי  לעולם[,  ממנה  ונפרדת 

נש למאריה רחימו שלים ]שיאהב האדם את קונו 

אהבה שלימה[, ומאן איהו רחימו שלים ]ומי הוא 

אהבה שלימה[, "דא אהבה רבה".

הראשונה  המצוה  כי  ברורים  דברים  לנו  הרי 

המצוה  רק  היא  ה'  אהבת  ואילו  ה',  יראת  היא 

האמור  ולפי  ראשונה,  במצוה  הקשורה  השניה 

אי  כי  זי"ע,  ממעזריטש  המגיד  כדברי  התכוון 

אפשר לזכות באהבת ה' רק אחרי שיש לו יראת 

ה'. נפלא להבין בזה מה שאומר רשב"י: "דא איהי 

נפקא  ולא  בה  אתאחדת  דיראה  דפקודא  פקודא 

מצות  קשורה  בה  אהבה  מצות  לעלמין",  מינה 

מאחר  כי  לעולמים,  ממנה  נפרדת  ואינה  היראה 

שאי אפשר להשיג אהבת ה' כי אם אחרי היראה, 

במצות  תמיד  קשורה  היראה  מצות  כי  נמצא 

אהבה. 

וכן מבואר בפירוש בזוהר הקדוש )פרשת ויקהל 

שורה  ]אהבה  יראה  לבתר  שריא  "דאהבה  רטז.(: 

כיון  הדבר[  ]וסוד  דמלה  ורזא  היראה[,  אחרי 

ששורה  ]כיון  נש  דבר  רישיה  על  יראה  דשארי 

אתער לבתר אהבה  היראה על ראשו של אדם[, 

שהיא  לאהבה  כך  אחר  ]נתעורר  ימינא"  דאיהו 

מימין.

 רי"אה אהבה בקדןשה
ןהאה בקש" אתד תמצאאןר

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מה שהביא 

המקובל האלקי רבי שמשון מאוסטרופאלי זי"ע 

תיבות  שתי  כי  נראה  נתבונן  כאשר  והנה 

מזו,  למטה  זו  נעמידן  כאשר  אהב"ה,  ירא"ה 

לאורך  וגם  לשמאל  מימין  לרוחב  נקראות  הן 

של  ראשונות  אותיות  ב'  כי  למטה,  מלמעלה 

של  ראשונות  אותיות  ב'  בצירוף  י"ר,   - ירא"ה 

אהב"ה - א"ה, הן אותיות ירא"ה, וכן ב' אותיות 

אותיות  ב'  בצירוף  א"ה,   - ירא"ה  של  אחרונות 

אהב"ה.  הן אותיות  - ב"ה,  אהב"ה  אחרונות של 

הנה כי כן זהו ביאור דברי האריז"ל: "והנה בקשר 

אחד תמצאנו". אלו דבריו הקדושים.

יש  זי"ע  ממעזריטש  המגיד  דברי  לפי 

תיבת  מקדימים  אם  רק  כי  בזה,  הרמז  לבאר 

אותן  לקרוא  אפשר  אהב"ה,  לתיבת  ירא"ה 

אם  אבל  למטה,  מלמעלה  וגם  לשמאל  מימין 

הן  אין  ירא"ה  לתיבת  אהב"ה  תיבות  מקדימים 

שהאדם  ללמדנו  כדי  למטה,  מלמעלה  נקראות 

צריך להקדים להשתדל להשיג מדת יראה, ועל 

יזכה ממילא מן השמים לקבל את מדת  זה  ידי 

אהבה במתנה, אבל אם יקדים אהבת ה' לא יוכל 

אינה  לה'  שלו  האהבה  גם  כי  ה',  יראת  להשיג 

אהבה אמיתית.
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פ"שת ןאתתאו תשרפ | א

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

יסןד גדןל במשאתן הטהן"ה של המה"רל

 בפסןק ה"אשןו רשמע יש"אלר מקבלים י"את ה'
בפ"שת רןאהבת את ה' אלקיךר מקבלים אהבת ה'

בפרשתנו פרשת ואתחנן דבר בעתו מה טוב, 

מקיימים  שאנו  שמע  קריאת  במצות  להתבונן 

פעמיים באהבה בכל יום )דברים ו-ד(: "שמע ישראל 

ה' אלקינו ה' אחד". חכמינו ז"ל מגלים לנו במדרש 

לפני  תיקן  אבינו  יעקב  כי  ב-לה(  )דב"ר  בפרשתנו 

פטירתו מצות קריאת שמע לכל ישראל:

לקריאת  ישראל  זכו  מהיכן  ישראל.  "שמע 

לכל  קרא  למיתה  יעקב  שנטה  משעה  שמע, 

השבטים ואמר להן, שמא משאני נפטר מן העולם 

כתיב  שכך  מנין,  אחר,  לאלוה  משתחווים  אתם 

מהו  וגו',  יעקב  בני  ושמעו  הקבצו  מט-ב(  )בראשית 

ישראל  ֵאל  להן  אמר  אביכם,  ישראל  אל  ושמעו 

ישראל  שמע  לו  אמרו  זולתו[.  ]ואין  הוא  אביכם 

ברוך  בלחישה  אומר  והוא  אחד,  ה'  אלקינו  ה' 

לוי, ומה  ועד. אמר רבי  שם כבוד מלכותו לעולם 

ישראל אומרים עכשיו, שמע אבינו ישראל, אותו 

הדבר שציוויתנו נוהג בנו, ה' אלקינו ה' אחד".

בגמרא )פסחים נו.( מוסיפים חכמינו ז"ל לפרט 

ביתר הרחבה, שיח סוד שרפי קודש זה שהתקיים 

כפי  הקדושים  השבטים  לבניו  אבינו  יעקב  בין 

שדרשו על הפסוק )בראשית שם-א(:

ואגידה  ויאמר האספו  בניו  יעקב אל  "ויקרא 

הימין  קץ  לבניו  לגלות  יעקב  ביקש  לכם. 

ונסתלקה ממנו שכינה, אמר שמא חס ושלום יש 

ישמעאל  ממנו  שיצא  כאברהם  פסול,  במיטתי 

ואבי יצחק שיצא ממנו עשו. אמרו לו בניו שמע 

ישראל ה' אלקינו ה' אחד, אמרו כשם שאין בלבך 

אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. באותה שעה 

מלכותו  כבוד  שם  ברוך  ואמר,  אבינו  יעקב  פתח 

לעולם ועד.

אמרו  לא  נאמרוהו,  נעביד,  היכי  רבנן  אמרי 

התקינו  יעקב,  אמרו  נאמרוהו,  לא  רבינו,  משה 

שיהו אומרים אותו בחשאי. אמרי דבי רבי אמי, 

]מיני  קדירה  ציקי  שהריחה  מלך  לבת  משל 

יש  לאכלם[  רוצה  ]שהיא  תאמר  אם  מתיקה[, 

לה גנאי, לא תאמר יש לה צער, התחילו עבדיה 

להביא לה בחשאי".

כבר נתייגעו המפרשים לבאר כל אחד על פי 

"ברוך  דרכו, מה ראה יעקב אבינו על ככה לומר: 

שם כבוד מלכותו לעולם ועד", ואילו משה רבינו 

אמר  ולא  ישראל"  "שמע  רק  אמר  התורה  נותן 

הבושה  מהי  ביאור,  צריך  ועוד  זאת  שם".  "ברוך 

כך  כדי  עד  מלכותו",  כבוד  שם  "ברוך  באמירת 

שתיקנו לאומרו בחשאי.

 רןאהבת את ה'ר עם אןת ן'
כי צ"יך להקדים י"את ה'

פתח דברינו יאיר לבאר שיח סוד שרפי קודש 

של יעקב אבינו ובניו השבטים, על פי מה שנקדים 

לבאר מה שכתב ה"אור החיים" הקדוש בפרשתנו 

)דברים ו-ה(, לפרש מה שפתח הכתוב: "ואהבת את 

ה' אלקיך", בתוספת אות ו', ללמדנו שלפני אהבת 

ה' צריך להקדים יראת ה', ובלשון קדשו:

"ואהבת אמר בתוספת וא"ו, לומר מלבד מצות 

שמע ישראל שהוא קבלת עול מלכות שמים, היא 

מצות אהבת ה'. עוד ירצה ]שביקש הכתוב[ להעיר 

להקודם לאהבה ]על מה שקדמה לאהבת ה'[, על 

אין  רטז.(  ויקהל  פרשת  הקדוש  )זוהר  ז"ל  אומרם  דרך 

היראה,  בו  שתקדים  עד  האהבה  גדר  משיג  אדם 

והוא אומרו ואהבת מלבד גדר היראה, ואומרו את 

ה', פירוש על ידי האהבה אדם מתדבק בה'".

כי  ביאור,  צריכים  הקדושים  דבריו  אמנם 

ה.(:  )פסחים  גדול הוא בכל מקום  הן אמת שכלל 

מצינו  היכן  אולם  ראשון",  ענין  על  מוסיף  "וי"ו 

במצות קריאת שמע שהקדים הכתוב לצוות על 

"ואהבת"  יראת ה', שנוכל לפרש כי מה שכתוב 

להוסיף  שצריך  ללמדנו  כדי  הוא  ו',  בתוספת 

אהבת ה' על יראת ה'.

נקדים לבאר מה שנפסק להלכה בשלחן ערוך 

)או"ח סימן ס סעיף ה(: "הקורא את שמע, ולא כוון לבו 

ידי  יצא  לא  ישראל,  שמע  שהוא  ראשון  בפסוק 

חובתו. והשאר, אם לא כוון לבו, אפילו היה קורא 

קריאת  בעונת  האלו  הפרשיות  מגיה  או  בתורה, 

שמע יצא, והוא שכוון לבו בפסוק ראשון". בדרך 

שהוא  ישראל"  "שמע  כי  בזה,  הכוונה  הפשט 

בכוונה,  להיות  צריך  שמים  מלכות  עול  קבלת 

ואחרי שכבר קיבל עליו עול מלכות שמים, כבר 

יוצא אפילו אם לא אמר השאר בכוונה.

 צ"יך להשתדל על י"את ה'
ןאז יקבל אהבת ה' במתאה

הטעם  עמקות  ביתר  לבאר  נראה  אמנם 

משאר  יותר  ישראל"  ב"שמע  לכוון  שצריך 

שמבואר  מה  פי  על  שמע,  קריאת  פרשיות 

זוהר  ומקור הדברים בתיקוני  בספרים הקדושים 

לא  ורחימו  דחילו  בלא  "אורייתא  כה:(:  י  )תיקון 

ואהבה  יראה  בלא  תורה  פירוש,  לעילא".  פרחת 

אינה פורחת למעלה. וכן מבואר עוד )שם(: "תורה 

לסלקא  יכילת  לא  ורחימו  דחילו  בלא  ומצוה 

ולמיקם קדם יה". פירוש, תורה ומצוה בלא יראה 

כי  ה',  לפני  ולעמוד  לעלות  יכולות  אינן  ואהבה 

את  המעלות  כנפיים  שתי  הן  והאהבה  היראה 

התורה והמצוות למעלה.

והנה בענין השילוב הנפלא של יראה ואהבה, 

המגיד  של  קדשו  מדברות  גדול  יסוד  למדנו 

כפי  זי"ע,  ממעזריטש  בער  דוב  ר'  הרבי  הקדוש 

שהביא ב"קדושת לוי" )לקוטי ש"ס שבת עז:(, כי אדם 

ועל  ה',  יראת  כדי להשיג  צריך להשתדל בעיקר 

ידי זה יזכה לאהבת ה' בבחינת מתנה מלמעלה. 

הנה הדברים בלשון קדשו:

ליראה  יתברך  השם  עבודת  ושורש  "יסוד 

היראה  מקום  ובכל  יתברך,  שמו  את  ולאהבה 

מהשם  לירא  צריך  שמקודם  לאהבה,  קודמת 
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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.

בצערה בחורבן הקודש והמקדש! – ועליהם ועל שכיוצא בהם קונן ירמיה הנביא )איכה ד, ב( "בני 
ציון היקרים המסולאים בפז"!

]הספד על מורנו הגאון זצ"ל, היכל 'שבתי' תשע"ו[

-< • >-
זצוק"ל, עם  רבי אהרן מבעלז  בעת פגישתם המפורסמת בארץ הקודש של כ"ק האדמו"ר 
כ"ק האדמו"ר הזקן מגור, בעל 'אמרי אמת' זצוק"ל, אחר שזכה הצדיק מבעלז להינצל בנסים 
עצומים מתוככי גיא ההריגה מגיטו בוכניע ובודפסט כידוע. ועלה בגפו מן השואה האיומה 
שכילתה את רבבות רבבותיהם של החסידים ובני המשפחה של שני הצדיקים הגדולים. – 
ישבו מתחילה שניהם זה מול זה, ובערך כמחצית השעה לא פצו את פיהם, ולא דיברו כלום. 

רק ישבו והביטו באהבה עצומה זה על זה, ועיניהם הקדושות נוטפות דמעות כמים. 
לפתע נענה הרבי מגור ואמר, הנה בעת פגישתם של יוסף הצדיק עם בנימין אחיו, אחר כל 
שנות הגלות והסבל הנורא של 'רוגזו של יוסף', נאמר )בראשית מה, יד( "ויפול על צווארי בנימן 
אחיו ויבך, ובנימן בכה על צוואריו". ופירש רש"י הקדוש: "ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבך 
– על שני מקדשות שעתידין להיות בחלקו של בנימין, וסופן ליחרב. 'ובנימין בכה על צואריו' 

– על משכן שילה שעתיד להיות בחלקו של יוסף וסופו ליחרב" ע"כ.
לכאורה, שאל הרבי, מדוע בכה כל אחד רק על חורבנו של השני? הרי שניהם עתידים להיחרב, 
הן מקדש חלקו של בנימין והן משכן חלקו של יוסף, ולמה לא יבכו כל אחד גם על חלקו שלו 

העתיד להיחרב בעת החורבן?
ברם, הוא מותיב לה והוא מפרק לה, כל עת שלא נפגשו שני הצדיקים הללו יחדיו, וראו כל אחד 
את חורבנו הפרטי שלו, היו מצדיקים עליהם את הדין, ומקבלים גזירתו יתברך עליהם באהבה. 

אבל כשנפגשו יחדיו, והסתכלו זה בחורבנו של זה, על החורבן של השני כן צריך לבכות!
ובכך במאמר נוקב זה התכוון האמרי אמת להסביר טעם שהיו בוכים דוקא עתה כעת, למה 
בכו ועל מה בכו. שלאחר שזכו שניהם להינצל בנסים מגיא צלמות, הרי כל אותן שנים שעשו 
במלחמה ובצרות קבלו עליהם דין שמים באהבה. – אבל עתה בפגישתם יחדיו, והסתכלו כל 
אחד בחורבן הנורא של חצר חבירו, ששניהם היו מנהיגי עדה בפולין של מעלה, ותחת צל 
קדשם היו חוסים אלפים ורבבות של חסידים קדושים, שכולם עלו על המוקד וקידשו שם 

שמים. היו בוכים ומבכים זה על חורבנו של זה.
מעפר  להתנער  השברים,  כל  את  לאסוף  שיש  יחדיו,  הצדיקים  נדברו  פגישה  אותה  בסיום 
את  להקים  שניהם  זכו  ואכן   – ה'.  מזבח  הריסות  מחדש  לקומם  ולהתחיל  והבכי,  הצער 

חצרותיהם מחדש, לשם ולתפארת בית ישראל!
]'כלליות' – קובץ 130713-2[
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הכנסת  שבבית  גרמניה,  שבארץ  החרדיות  הקהילות  מאחת  שמוצאו  יקר,  יהודי  לי  סיפר 
שלהם נהגו משבת נחמו ואילך, בכל ליל שבת, שהיה החזן אומר את הקדיש שלפני שמונה 

עשרה של ערבית בניגון הקדיש של ראש השנה! 
כדי להזכיר ולעורר את העם לקראת יום הדין הקרב ובא!

על דרך שפירשו המקובלים בסוד מאמר 
ולא  ארי,  "אחורי  סא.(:  )ברכות  הגמרא 
'אב'  – מזלו של חודש  אחורי אשה". 
חודש  של  ומזלו  "אריה",  הוא  הלא 
והיינו  "בתולה".  הוא  הלא  'אלול' 
שיש  אב,  חודש  הוא  ארי",  "אחורי 
ולא  תשובה,  ולעשות  בו  להקדים 
חודש  שהוא  אשה",  "אחורי  להמתין 

אלו"ל... 
החודש  זה  בעדנו  זועק  כך  על  והלא 

"אב", ראשי תיבות: "א'לול ב'א!"
]שיחה לבחורי ישיבות מיר ובריסק – ר"ח אלול 

תש"ס[

• לעילוי נשמת •
האשה הצדקנית 

מרת רבקה אברהאם ע"ה
בת הרה"ג ר' פנחס פרידמן זצ"ל
• נלב"ע י"א מנחם אב תשע"ט •

ת.נ.צ.ב.ה.

נורא מסופר על רום שגב מדרגת  מעשה 
הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זיע"א, 
בצער  והשתתפותו  לגאולה  בציפייתו 

השכינה.
הרבה  וכדרך  גדול,  ואביון  עני  מיכל  רבי  הרה"ק  היה  כידוע 
צדיקים היה שרוי תדיר במחסור ודלות משוועת, כדי להשתתף 
בצער השכינה. בביתו שרתה חרפת רעב ממש, ולא היה בידי 
הרבנית במה להשיב נפש עולליה הרכים השואלים ללחם, ואילו 
ועוסק בעבודת קונו  יושב היה בבית המדרש  רבי מיכל עצמו 

בתורה ובתפילה.
רבי  הרבי  של  ביתו  את  לפקוד  ונגיד  אמיד  יהודי  הגיע  פעם 
מיכל, וכשראה את המצוקה הגדולה השוררת בביתו, לא עצר 
ברוחו מגודל צער הרבנית וצאצאיה הרכים, והחיש צעדיו תיכף 
לבית המדרש. בהגיעו שמה מצא את רבי מיכל שקוע בתלמודו 
בהכנעה  האיש  אליו  ניגש  בוראו,  בעבודת  כולו  כל  ועסוק 
והתנצל על שנאלץ להפסיקו מתורתו, אך הדבר מציק לו מאוד! 
"הכיצד זה יושב מר בבית המדרש בשעה שבביתו שורר חרפת 
רעב, ואינו עושה מאומה למענם? וכי כך היא שורת הדין? הלא 

מחובתו לפרנס אשתו ובניו!
אמר לו רבי מיכל, רואה אני שאינך משיג את פשר התנהגותי, 
הענין  תבין  שבזה  יפה,  סיפור  עם  אפוא  לך  להסביר  אאלץ 

לאשורו.
מלך נכבד ומפורסם ערך פעם משתה גדול, לרגל שמחת כלולות 
בנו יקירו, היה זה בן יחיד שנולד לאחר שנים רבות של ציפייה, 

והשמחה הגדולה בבית המלך והמלכה היתה לאין ערוך. 
ועבדיו  שריו  לכל  ציווה  המלך,  לב  וכטוב  דודים,  עת  בהגיע 
תחת  הנתונים  מדינתו  בני  כל  את  הגדול  המשתה  אל  להזמין 
את  בפניהם  פתח  הוא  צרכיהם,  לכל  ולדאוג  וחסותו,  מרותו 
אוצרותיו הרבים, כדי שיוכלו להכין מכל טוב במאכל ומשתה 

ומתנות יקרות לרוב.
המלך,  מבית  המרנינה  הבשורה  את  שמעו  אשר  המדינה  בני 
באו בהמוניהם ברוב גילה וצהלה, כי היו אוהבים מאוד למלך, 
שהיה תמיד עושה עימהם טובות וחסדים לרוב. ולעת כזו כאשר 
המלך בכבודו ובעצמו מזמינם להשתתף בשמחתו, הגיעו כולם 
בסבר פנים יפות, ועד מהרה התמלא היכל האפריון מפה לפה, 

כל המקומות נתפסו, והיה האולם מלא עד אפס מקום!
איש אחד היה בין הקהל, שהיה אחראי מטעם המלך על אחד 
למילוי  כולו  כל  התמסר  הוא  בשמחה,  החשובים  התפקידים 
ישיבה  מקום  וחיפש  הסעודה  וכשהתחילה  בשלמות,  תפקידו 
מקום  בכל  מתאים,  מושב  מקום  להשיג  הצליח  לא  לעצמו 
זו או אחרת! למרבה עוגמת  שביקש להתיישב דחוהו בתואנה 

נפשו נאלץ להישאר על עומדו בפינה צדדית באולם, כשכולו 
מבויש ומוכלם וראשו חפוי.

בכבודו  המלך  אל  לגשת  והחליט  בנפשו,  עוז  אזר  לו  בצר 
בראש  וצוהלות  מאירות  בפנים  יושב  שהיה   – ובעצמו! 
המסיבה – ולהביע בפניו את צערו, ולהתלונן על כך שמחמת 
ישיבה,  מקום  שום  כעת  מוצא  אינו  תפקידו  במילוי  נאמנותו 
הרבים,  הסועדים  פני  לנוכח  מורעב  להישאר  נאלץ  כך  ובשל 

הממלאים כריסם בבשר ודגים וכל שאר מעדני מלכים...
אולם עד שלא הספיק לפלס את דרכו באולם הענק אל בימת 
הכבוד, ובטרם הגיע אל שולחן המלך, קרה לפתע מקרה נורא 
ואיום! כאשר בן המלך - החתן המהולל נפל לפתע מתעלף על 
הארץ, ואיבד את הכרתו רח"ל, פניו חוורו ומראהו רע מאוד! 
כנראה שמכל התרגשות ההכנות המרובות חש ברע. עד מהרה 
הוזעקו אנשי ההצלה שהגיעו אל הזירה כהרף עין, והחתן הובהל 

אל בית הרפואה.
רבה,  ודאגה  לתוגה  ונהפכה  השמחה  כל  הופרה  אחת  בבת 
היו  המסובים  כל  באיבה,  ונגדעה  נקטעה  הגדולה  המסיבה 
המומים ומבוהלים, והמלך עצמו הוצא היישר מן האולם, רוחו 
עיניו  וחרדה,  צער  ברוב  חדריו  בחדרי  ונסגר  בקרבו,  נשברה 
זלגו דמעות רבות ולא מצא מנוחה לנפשו, הוא ציווה לעבדיו 
נסיך הכתר, תקוות  הרופאים לעשות הכל כדי להציל את בנו 

כל המלוכה.
מבוקשו  לבקש  המלך  אל  בדרכו  שהיה   – מיודענו  כראות 
מכל  לגמרי  שכח  עיניו,  לנגד  והתרחש  קרה  אשר  את   –
היה  הוא  באולם...  מקום  לו  סודר  לא  עדיין  שבעצם  בעייתו, 
נתון כל כולו להתרחשות האחרונה, וראשו ומחשבתו נתונים רק 
בענין צער המלך והמלכה הנאהבים והנעימים. – קל וחומר 
הדבר, שלא עלה על דעתו לגשת בעת כזו אל ארמון המלוכה, 
ולבקש להיפגש עם המלך אודות המקום שלא סודר לו באולם 
המלך,  בפני  עניינים שכאלו  עתה  יעלה  פתי  מי  כי  הסעודה... 

הלא אך לסכלות ושטות ייחשב רעיון שכזה!...
כיוצא בדבר – סיים רבי מיכל את משלו – הוא בענין דנן, 
כל הבקשות והתחנונים אודות עניני הפרנסה והסעודה שייכים 
ונאים כל עוד המלך יושב במסיבו ברוב פאר והדר, אבל אחר 
דרגתו  מרום  נפל  ישראל –  כלל  הוא  הלא  המלך –  שבן 
עימו  גלה  הוא  יתברך אף  והמלך מלכי המלכים  לגלות,  ויצא 
)מגילה כט.(, ושרוי בצער וכאב נורא. שוב אינו מן הראוי כלל 
להטריח כלפי מעלה בענייני פרנסה וכדומה, אשר צערם אינו 
מגיע כלל לצער השכינה הגדול והנורא! – זוהי איפה הסיבה 

לכך שאינני עושה ומטריח לצורך פרנסתי...
)טיב הנחמה(

ציפייה לגאולה 

טיב
ההודעות
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לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'

בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"ˆ

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

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

'נותן לחם לכל בשר'
הסוף!  עד  זה  מפנקת  )חמותי(  כשהשוויגער 

היא הכינה לנו כלומר לחתנים ולכלות,  ארוחת 

את  אספתי  אני  ומפנקת,  משובחת  צהריים 

הארוחות הארוזות ולקחתי אותן איתי לצורך 

פיזור בין החתנים והכלות. 

את אחת מהארוחות שלחתי עם גיסי להעביר 

ואת  ליעד  עד  טרמפ  תפס  הוא  אחר,  לגיס 

הארוחה השאיר ברכב של נותן הטרמפ.

הוא התקשר אלי בחוסר נעימות וסיפר לי את 

התקלה שאירע בהשאירו את הארוחה ברכב, 

את הנהג הוא לא מכיר כך שאין לו מושג כיצד 

לאתרו...

הוא  קיבל  שהוא  הארוחה  שאת  הציע  גיסי 

ישלח לגיס שלא קיבל. הרגעתי אותו ואמרתי 

נוסף,   ארוחה  מארז  להם  שולח  שאני  לו 

שבדיוק  העליונה  ההשגחה  את  לו  וסיפרתי 

קבלתי טלפון מהשוויגער שגיס אחר לא יהיה 

בבית מכיוון שנסעו לרגל שמחה כך שיש לי 

ארוחה משפחתית מיותרת ושמחנו כולנו על 

ההשגחה המופלאה.

כעבור שבוע ראיתי במקומון פירסום שמבקש 

ממי ששכח שקית עם ארוחה בטרמפ שיצור 

קשר.

 התקשרתי והתברר שמדובר באותה ארוחה, 

בקשתי שיזרקו את הכל לפח שהרי הכל כבר 

מקולקל...

נותן הטרמפ  כעבור דקה מתקשר אלי שוב   

וכך  השגחה,  בסיפור  אותי  לשתף  וביקש 

אלי  התקשר  בבידוד  שיושב  "חבר  סיפר: 

כיוון  לאכול  מה  לו  ואין  מורעב  שהוא  ואמר 

שבאותו יום  לא דאגו להם לשום ארוחה...

חרדי  לאדם  שייך  שהאוכל  חשבון  עשיתי 

את  לאתר  דרך  כל  לי  ואין  ירא שמים  ונראה 

אז  לאשפה,  ייזרק  שהאוכל  כך   , יהודי  אותו 

לו את כל הארוחה הדשינה, הוא כל  שלחתי 

כדי  ביתו עד  ובני  הוא  כך שמח עם הארוחה 

איך  לדעת  בקשו   שהם  טעים  להם  היה  כך 

משיגים כזה אוכל משובח!!!"

שמחתי מאוד לשמוע ולראות שמשמים דאגו 

לאוכל של חמותי שהיא אישה צדקנית שלא 

ילך לאיבוד ויהודים אחרים יהנו מטוב ליבה.
בעל המעשה:ח.ה.

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 שבת נחמו

פירשו בספה"ק ענין "שבת – נחמו", שהשבת קודש בעצמה נחמה 
ביום  צרה  תהא  "שלא  רצה:  בברכת  בה  כדמסיים  לישראל.  היא 
מנוחתנו כו', כי אתה הוא בעל הישועות ובעל הנחמות". וכמו שרמזו 
במ"ש הפוסקים )או"ח סי' רפז ס"א( בניחום אבלים בשבת קודש, שצריך 

קרובה  ונחמה  מלנחם  היא  "שבת  לומר: 
קדישא  שבתא  שמכוח  כלומר,  לבוא", 

קרובה נחמתנו לבוא.
אין  השבת  שביום  לפי  טעמא,  והיינו 
החיצונים  וכל  בישראל,  שולט  הגלות 

מתרחקים ביומא דשבתא, כולהו ערקין ואתעברין מיניה.  
כמ"ש בספה"ק תפארת שלמה )פרשת דברים(, וזל"ק: "גודל מעלת יום 
השבת בזמן הגלות, כשבא יום השבת יש שמחה לפני השם יתברך 

ב"ה יותר מבזמן שבית המקדש היה קיים". 
"משום דבשבת קודש נעשה הייחוד למעלה גם בזמן הגלות, כי הוא 
קביעא וקיימא. ובימי החול כביכול גם הקב"ה בגלות, על דרך )תהלים 
צא, טו( 'עמו אנכי בצרה'. אם כן כשבא יום שבת קודש יש לו להשם 

יתברך שמחה גדולה, שנעשה היחוד ויוצא מהגלות. אבל בזמן שבית 
המקדש היה קיים, היה היחוד נעשה גם בחול, אלא בשבת היה היחוד 

גדול במעלה יותר, אם כן לא היה שמחה להשם יתברך כל כך". 
"וזה פירוש הכתוב בפרשת בחוקותי )ויקרא כו, לד( 'אז תרצה הארץ את 
שבתותיה וגו''. – 'אז' בזמן הגלות, 'תרצה הארץ את שבתותיה', הם 

השובתים המה לרצון לפני הקב"ה בשמחה גדולה וכו'". 
"כמ"ש )תפילות שבת( 'ביום השביעי נתעלה וישב על כסא כבודו', 
הגם שבני ישראל המה בצער, אבל להשם יתברך אין לו בשבת קודש 

שום צער כלל". 
"נמצא העולה מזה ללמוד, שיהיה כל אחד ואחד מבני ישראל ביום 
גלות  בני אדם צריך להיות על  כי עיקר הצער של  השבת בשמחה, 
לשכינה  שיש  קודש  בשבת  אך  בגלות.  עמנו  בחול  שהוא  השכינה, 
ביום שבת  לשמוח  לנו  יש  אנו  אף  ממילא  כן שמחה,  גם  הקדושה 
יותר להשם יתברך ב"ה  גורמים למעלה שמחה  קודשף כי בזה אנו 

אם אנו בשמחה" עכלה"ט.
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סיפר הרה"צ רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל, מזקני משפיעי חסידי ברסלב, 
פה עיר הקודש ת"ו. על סנדלר פשוט אחד, שהתקרב אל החסידים 
ויראת  בתורה  להתעלות  החל  עמהם,  קרוב  שהיה  ומתוך  שבעירו. 

שמים מדרגה לדרגה.
על  להקפיד  נהגו  שבברסלב  החסידים,  מפי  לסנדלר  לו  נודע  והנה 
מדי  עורכים  החסידים  וידידיו  חבריו  הם  ואף  חצות',  'תיקון  עריכת 

ערב תיקון חצות, ומתאבלים על חורבן בית המקדש! 
ביקש הסנדלר התמים מחבריו החסידים ללמדו את כל מנהגי עריכת 
'תיקון חצות', כיצד ואיך עושין אותו, ומה בדיוק צריך לומר וכו'. והחל 
אף הוא לעמוד בכל לילה בחצות, הדליק את הנר, והתיישב על הארץ, 
שם אפר על ראשו, ואמר את התיקון בדמעות שליש ובבכיות נוראות.
לערוך  עיר,  שבאותה  ברסלב  חסידי  מנהג  היה  המצרים  בין  בימי 
'תיקון חצות' בבית הכנסת הגדול ברוב עם הדרת מלך, כמנהג הרבה 
לקהל  הצטרף  החדש  הברסלבער  הסנדלר  אף  שבישראל.  קהילות 

בתיקון חצות, וכדרכו בקודש היה שופך את ליבו בבכיות נוראות.
גם לאחר שסיימו הקהל את סדר התיקון, וכבר קמו ועמדו איש איש 
ממקומו, עדיין היה אותו סנדלר יושב זמן רב על הארץ, בוכה ומבכה 

בכל לבו ונפשו על צרתם של ישראל וגלות השכינה.
הילדים  בעיני  ולשחוק  למשל  סנדלר  אותו  נהפך  הזמן  במשך  אך 
והצעירים, שהיו לועגים על התחברותו עם החסידים, ועל ישיבתו על 

הארץ במשך שעות רבות, ועל בכיו המר שאינו מסתיים...
מרדכי  רבי  הגאון  ה"ה  דאתרא,  המרא  העיר,  רב  זאת  כשראה 
וחישב  הזו,  ההתלוצצות  בעיניו  חן  נשאה  לא  זצ"ל,  סוקולובער 
ימשיך  הקהל  עזיבת  שלאחר  ולבקשו  כך,  על  הסנדלר  עם  לשוחח 

את התיקון בביתו.
הוא הזמין אפוא את הסנדלר אל לשכתו, ושוחח עמו בנעימות על 
גודל חשיבות תיקון חצות, וגם שבחו ועודדו על השתתפותו הקבועה 

עם הקהל בזה.
בין הדברים שאלו הרב לסנדלר:

בתיקון  בבכיות  כך  כל  מרבה  הנך  זה  מדוע  יקר,  יהודי  לי  נא  אמור 

חצות, יותר מכל שאר בני הקהילה?
תשובתו של אותו סנדלר הדהימה והפליאה מאוד את הרב:

מופלגים,  חכמים  תלמידי  ואמר,  הפשוט  הסנדלר  פתח  אתם,  הנה 
עליון,  בדבקות  בה  ודבוקים  הקדושה  בתורה  העת  כל  העוסקים 
לבית  כך  כל  נזקקים  אתם  אין  ממילא 
בתורתכם  כי  בשכינה,  להתחבר  המקדש 
תמצאו את מנוחתכם. – לא כן אני, יהודי 
במלאכת  היום  כל  עסוק  ביותר,  פשוט 
תפירה ותיקון נעליים, געגועי לבי הומים 
וכוספים אל השכינה הקדושה, בית המקדש חסר לי עד מאוד! ועל 

כך בוכה אני הרבה!
תשובתו זו של הסנדלר השפיעה מאוד על נפש הרב, ומני אז החל אף 
הוא להצטרף לאמירת תיקון חצות. – ועל אף שלא נמנה בין חסידי 
ברסלב, הוא החל להתקרב אל עדת החסידים בעקבות הנהגתו של 

אותו יהודי סנדלר פשוט!
]מתוך שיחה לבחורי ישיבת ברסלב[
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שבארצות  'מונסי'  שבעיר  מקוסון-פרשיי,  האדמו"ר  כ"ק  לי  סיפר 

הברית.
באחד מפרבריה הרחוקים של אמריקה ישנה עיירה קטנה ושקטה, 

המונה כמאה וחמישים נפשות בלבד, וכולם יהודים טובים.
קטנה,  'אנדרטה'  לתפארה  מתנוססת  העיירה  אל  הכניסה  בשערי 
הנושאת את שמו של רופא אחד, שהיה מוכר ומפורסם בעיירה, ושם 

נכתב שאותו רופא הוא שבנה והקים את העיירה!
התברר,  המקום  ומייסד  מקים  הרופא  של  תולדותיו  בירור  לאחר 
– אך  והמצוה רח"ל.  ולא שמר התורה  גמור,  שמתחילה היה חילוני 
ובמסגרת  הקודש,  בארץ  שורשים"  "מסע  של  לטיול  יצא  לימים 
אותו טיול נערך להם יום של סיור ארוך בין חומותיה העתיקות של 
עיר  ושממותיה של  חורבנה  על  ולמד  ראה  הוא  בחורבנה,  ירושלים 
הקודש והמקדש. ובהגיעו אל ה'כותל המערבי' שריד בית מקדשנו, 
מצא שם איש יהודי נכבד, תלמיד חכם ובר אוריין, היושב על קרקע 
הארץ באחת הפינות, ובוכה ומבכה שעה ארוכה מאין הפוגות. הוא 
המתין שיסיים האיש את תפילתו, ולאחר מכן ניגש ושאלו בעדינות 

אודות בכיותיו ודמעותיו שבתפילה.
כשראה היהודי, שהיה מנקיי הדעת שבירושלים, את מידת רצינותו 
של אותו רופא, ושנפשו חשקה וכמהה לדעת את קונו. נטלו הצידה 
והסביר לו בנועם את גדלותם העצומה של ישראל בעת היות הבית 
על מכונו, שמשם יצאה הוראה ודעת ושפע עצום לכל ישראל. והנה 
ויירשוה  לגיונות,  "ויבלעוה  דרגות.  אותם  מכל  אחורנית  נפלנו  כיום 
עובדי זרים, ויטילו את עמך ישראל לחרב, ויהרגו בזדון חסידי עליון 
וצער  ישראל  של  בצערם  ומצטערים  אנו  בוכים  כך  ועל   – וכו'". 

השכינה הקדושה, המתגוללת בעפר קרנה!
הדברים הללו והמראות שראה בחורבנה של ירושלים חוללו מהפכה 
גדולה בלבבו של אותו רופא, הוא שב בתשובה שלמה, ונעשה איש 

ישראל כשר וישר, המקפיד על קלה כבחמורה. 
ידידיו  לב  על  לדבר  החל  הברית,  בארצות  ולמדינתו  לעירו  כשחזר 
המקום,  יהודי  תהלוכות  על  מאוד  והשפיע  יהדות,  בענייני  וחבריו 

שיחזרו לצור מחצבתם ויתקרבו אל אביהם שבשמים.
עתק  בסכומי  ורכש  רב,  בעושר  ונתעלה  קרנו  עלה  הימים  וברבות 
את כל השטח הענק של אותה עיירה שבאמריקה, והקים בה עיירה 
שלמה של יהודים בעלי תשובה, שבחרו לגור בשלווה באותה עיירה 

פסטורלית ביחד עם חבריהם היהודים, וקידשו שם שמים להפליא!
אחת  תפילה  שבתוצאה  הקדושה,  השפעת  מגעת  היכן  עד  למדנו 

כהלכתה בכותל, חזרה עיירה שלמה בתשובה שלמה!
]'פרטיות' – קובץ 0018[

-< • >-
מורנו ורבינו מחו' הגה"צ רבי זונדל קרוזר זצוק"ל, בעל "אור החמה", 
היה חש מאוד את ציון וירושלים. ופעמים רבות בעת שהגיע בתפילה 
מקומות  בשאר  או  תשוב",  ברחמים  עירך  "ולירושלים  לברכת 

בתפילה כיוצא באלו, היה פורץ בבכייה בדמעות שליש!
נתון  עת  שבכל  מעלה,  של  ירושלים  צדיקי  של  דבקותם  היתה  כך 

בליבם דבקות השכינה הקדושה, וההשתתפות 

ג

ֱאלֵֹקיֶכם"  ֹיאַמר  י  ַעּמִ ַנֲחמּו  "ַנֲחמּו 
הפטרה – ישעיה מ, א
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'

בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ

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

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

א.  תניא רבי אליעזר אומר שלש משמרות הוי 
הקב"ה  יושב  ומשמר  משמר  כל  ועל  הלילה, 
וממעון  ישאג  ממרום  ה'  שנאמר  כארי,  ושואג 
נמי  ואיתמר  נוהו,  על  ישאג  שאוג  וגו',  קדשו 
אמר רב שמואל בר מרתא משמיה דרב שלש 
ומשמר  משמר  כל  ועל  הלילה  הוי  משמרות 
הקב"ה אומר או לבני שבעונותיהם החרבתי את 
אומות  לבין  והגליתי  היכלי  את  ושרפתי  ביתי 

העולם )ברכות ג(.
ודואג  מיצר  שיהא  שמים  ירא  לכל  וראוי  ב. 
'באותה שעה', ולשפוך תחנונים על חורבן בית 
לראש  בלילה  רוני  קומי  כמו שנאמר  המקדש, 

האשמורות )רא"ש סי' ב(.
לשעות  יכוין  בוראו,  לפני  להתחנן  המשכים  ג. 
הלילה,  בשליש  שהן  המשמרות,  שמשתנות 
הלילה,  ולסוף  הלילה,  שלישי  שני  ולסוף 
שהתפילה שיתפלל באותן השעות על החורבן 

ועל הגלות, רצויה )שו"ע סי' א' ס"ב(.
ד. המקובלים האריכו מאוד בגודל מעלת קימת 
סדר  בסידורים  נדפס  וכבר  היא  רבה  כי  חצות 
להתאונן  והעת  ז"ל,  האר"י  כתבי  ע"פ  ההנהגה 
על החורבן נכון יותר שיהיה קודם חצות מעט, 
התיקון  ואחר  בתורה,  יעסוק  ואילך  ומחצות 
שיעור משניות קודם לכל דבר, ואם זכה לחכמת 

האמת עת ההיא מסוגלת מאוד )מ"ב סק"ט(.
ודואג על  ירא שמים שיהא מיצר  ראוי לכל  ה. 
חורבן בית המקדש, אבל התורה והתפילה יהיה 

בשמחה )ס"ג מ"ב סק"י(. 
ו. ועל פי הזהר והמקובלים הוא חיוב, ואין מקום 

לחלק בין ת"ח לשאר העם )טיב ההלכה(.
תקפ"א  )סי'  השע"ת  דברי  לציין  ומהראוי  ז. 
בעת  שקם  דמי  הברכ"י,  בשם  שהביא  סק"א( 
לבטל  צריך  ויהיה  סליחות,  אומרים  שהציבור 
כסדר  חצות  תקון  שיאמר  טוב  חצות,  תקון 
מהסליחות  יותר  גדול  עיקר  שהוא  האריז"ל, 
בא"ח  בספר  גם  להלכה  דבריו  והובא  עכ"ד, 
)למרן  חיים  שלמת  שו"ת  בספר  ועיין  ובכה"ח, 
כן,  המנהג  אין  למה  שנשאל  זצ"ל(  זונפלד  הגרי"ח 

וז"ל, ענין חצות הוא מכלל הדברים שאין להם 
על  מזמור  יאמר  בזה,  לצאת  ירצה  אם  שיעור, 
נמצא  לא  וכי  לאסף,  מזמור  ועוד  בבל,  נהרות 
בהסליחות הרבה התעוררות על גלות השכינה 
והצדיקים, ובלבד שיכוין לבו לשמים, לא יחסר 

לו שום דבר עכ"ל )שם(.
זו,  בעבודה  שעסקו  הרבה  היו  ומלפנים  ח. 
חצות,  תקון  ולומר  מעפרא,  שכינתה  לאוקמי 
שנשכח  כמעט  הדורות  חולשת  מחמת  והיום 
)פיוט  זו, ועל זה צועק השכינה הקדושה  עבודה 
של האלשיך ז"ל( בבית ישראל ראיתי שערוריה, אין 

כקיר  כעוטיה,  אהיה  שלמה  לב,  על  שם  איש 
דורש  כל  בודאי  ולכן  וכו',  הדחויה  כגדר  נטוי, 
תקון  לומר  פעם  מדי  עכ"פ  צריך  ה'  ומבקש 
בשעת  ערים  כך  בין  שהם  אנשים  וכן  חצות, 
איזה  בגלל  הלילה  באמצע  שקמים  או  חצות, 
סיבה, ]כגון שהילדים בוכים וכד'[ דיש להם לומר תקון 
חצות, או עכ"פ קאפיט"ל על נהרות בבל, וכמו 
שתקון  זונפלד,  הגרי"ח  מדברי  לעיל  שהבאנו 
חצות אין לו שיעור, ובאמירת קאפיט"ל אחד, 

הרי כבר משתתף בצער השכינה כ"י )שם(.

הלילה  באמצעות  תמיד  הוא  חצות  זמן  ט. 
או  הארוכות  בלילות  ואפילו  מקום,  בכל  ממש 
)מ"ב  היום  חצי  אחר  שעות  י"ב  והיא  הקצרות, 

סק"ט(.

בראש  יקום  בחצות,  לקום  יכול  אינו  אם  י. 
האשמורה השלישית )שו"ע הרב מהדו"ת ס"ג(.

אלא  חצות,  בנקודות  נתעורר  שלא  מי  אף  יא. 
באותה  לקום  צריך  שעות,  ב'  או  שעה  אחר 
בנקודת  נתעורר  שלא  כיוון  יאמר  ולא  שעה, 
חצות ישאר ישן, אלא כל מה שמקדים בקימה 
יכול,  אינו  זאת  גם  ואם  טפי,  עדין  השינה  מן 
כדי  השחר  עלות  קודם  לקום  ישתדל  לפחות 
ויום  לילה  ולחבר  חצות  תיקון  לומר  שיכול 

בתורה )כה"ח סק"ח(.
יש  השחר,  עמוד  שעלה  אף  הדחק  בשעת  יב. 

קצת מציאות לתיקון )שע"ת סק"ו בשם הרמ"ז(.
בחצות  הוא  המובחר  שהזמן  הגם  והנה  יג. 
האמיתי דוקא, אף על פי כן אין זה לעכב, אלא 
תחילת זמנה היא מתחילת האשמורה התיכונה, 
לפני  שעות  שתי  שהן  ויקהל,  פ'  בזוהר  כמ"ש 
חצות האמיתי בקיץ ובחורף, וסוף זמנה נמשך 
עד אור היום למי שלא היה יכול להקדים כמ"ש 
ותבא עליהם  יונעם  ולשומעים  חיים,  בפרי עץ 
זוכה  ירושלים  על  המתאבל  שכל  חז"ל  ברכת 
את  שמחו  דכתיב  לעתיד  בשמחתה  ורואה 
ירושלים וגילו בה כל אוהביה שישו אתה משוש 

וגו', כן יהי רצון אמן )שו"ע הרב פסקי הסידור(.
יד. בסוף הלילה יבקש צרכיו )מ"ב סק"ט(.

להנץ  קרוב  עד  התיקון  לומר  נתאחר  אם  טו. 
החמה, יאמר המזמורים לבד וידלג הקינות )מ"ב 

סק"ט(.

חצות  תיקון  לומר  יחד  שנתחברו  חבורה  טז. 
הדרת  עם  ברוב  ואדרבה  למנעם,  אין  בציבור, 
בבהכ"נ  התיקון  את  שיאמרו  יותר  וטוב  מלך. 
קדיש  דבהכ"נ  לו,  הסמוך  בחדר  משיאמרוהו 
בבית  הראשונים  מעשרה  שיהיו  וגם  טפי, 

הכנסת )מ"ב סק"ט(.
יז. הניעורים בלילה צריכים ביחוד להזהר מאוד 

מאוד משיחת חולין )מ"ב סק"ט(.
שלימה  באמונה  מאמין  אני  יאמר,  אח"כ  יח. 
ויחדש  ינחמנו  ברחמיו  אלוקינו  ציון,  בנחמת 

עלינו מלכותו מהרה )ברכ"י ס"ח(.
נהרות  יאמר על  יט. כתב השל"ה, בכל סעודה 
בהם  אומרים  שאין  בימים  וכן  ובשבת  בבל, 
תחנון, יאמר שיר המעלות בשוב ה' וגו', והעיקר 
שידע מה קאמר, כי אחר כונת הלב הן הדברים 

)מ"ב סקי"א(.

הנביא  אליהו  מאמר  מלהביא  אמנע  ולא  כ. 
כל  אמרו  וז"ל,  פ"ד(,  אליהו  דבי  )תנא  לטוב  זכור 
לאמיתו,  תורה  דבר  בו  שיש  מישראל  חכם 
כבודן  ועל  הקב"ה,  של  כבודו  על  ומתאנח 
ומצר  ומתאוה  ימיו,  כל  שנתמעט,  ישראל  של 
לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש, ולישועה 
לרוח  זוכה  הגליות,  ולכנוס  בקרוב  שתצמח 
ישרים  במסילת  דבריו  והובא  בדבריו,  הקדש 
בספר  קצת,  לשון  בשינוי  וע"ע  עי"ש,  )פי"ט( 

נוראים  והדברים  הדאגה(,  )שער  צדיקים  אורחות 
למתבונן בהם )טיב ההלכה(.

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

תיקון חצות
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■ נחמו נחמו עמי ■
השי"ת הקדים את הנחמה לפורענות

דבר פלא הננו מוצאים בדברי נחמתו של הנביא ישעיה, כל מי שבקי אפילו מעט בסדר דברי הימים, 
החורבן,  זמן  לפני  שנים  ועשר  מאה  לפחות  היה  ישעיה  הנביא  של  נבואתו  שתקופת  היטב  יודע 
על  שרויים  עדיין  ישראל  תילו,  על  ועומד  היה  בנוי  והקדוש  הגדול  והבית  שבעוד  אומר,  ונמצאת 
אדמתם בשלום ושלוה, וכבר מתנבא הנביא דברי נחמה וריצוי לישראל על הצרות שיעברו עליהם 
לאחר החורבן, מפייסם בדברים, על אף שבעתיד יעברו עליהם צרות ויסורים וישתו את כוס התרעלה 
מן  להם שבעתיים  וייטב  היום  יבוא  אומן שעוד  באמונת  להתחזק  להם  יש  מקום  מכל  תומה,  עד 

הטובה שיש להם עכשיו.
מן התבוננות בכך אנו מוצאים חיזוק עצום, אפילו שחטאו ישראל בעוונות ופשעים, ומצד מעשיהם 
היו ראויים לעונש ופורענות קשה, מכל מקום לא העניש אותם הקב"ה בטרם הודיע להם - מאות 
בגמרא  שאמרו  כדרך  והוא  וישועה,  תקוה  סופם  הפורעניות  כל  לאחר  כי   - לחורבן  מקודם  שנים 

)מגילה יג:(, 'אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילה'.
כמו כן רואים אנו מכאן, עד כמה חשוב לפני הקב"ה עניין הנחמה שמנחמים את בני ישראל, עד כדי 
ועידנים מלפני שצמחה להם הרעה, כי באמת, רק דברי  כך, שהקדים הקב"ה את הנחמה זה עידן 
והיסורים שעוברים עליהם, התקווה והצפייה  נחמות הללו מחזיקים את בני ישראל בתוך הגלויות 
לטוב העתידי ולהתגשמות דברי הנביאים בפועל ממש, הם אלו שנותנים לנו את היכולת להתגבר על 
כל הקשיים והמהמורות שפוגשים אותנו במשך שנות הגלות האיומות, וכפי שאנו אומרים בתפילה 

'כי לישועתך קוינו כל היום ומצפים לישועה'.
וכשם שנכונים הדברים לגבי הגלות הכללית של כל עם ישראל, כך הוא נוגע גם בפרטיות, הרי כל 
אחד ואחד עובר במשך ימי חייו תקופות שהם יותר קשות, ופעמים שנדמה לו לאדם שנקלע לצרה 
ממנה לא ימלט עד עולם, גם בשעה קשה זאת צריכים אנו לדעת, כי כל מה שישנו בכלל ישנו גם 
בפרט, וכמו שבגלות הכללית מובטחים אנו שבסופו של דבר ניוושע, כך גם כל אחד בגלות הפרטית 

שלו בסופו של דבר יראה נחמה.
יסורים של רגע אחד יש בכוח לשאת

והנה, על אף שהרבה פעמים דומה שארכה לנו השעה ואין קץ לימי הרעה, בכל זאת יש לנו להתחזק 
ולהתגבר ולדעת שלא לעולם צרה, וישועת ה' כהרף עין, ועובדה נוראה מסופר בעניין זה על הרה"ק 

רבי יצחק אייזיק קאליב זי"ע, וממנו יכול כל אחד לקחת חיזוק בכל מצב שלא יהיה.
הרה"ק קאליב ידוע היה כל ימיו כבעל יסורים גדולים, הוא סבל את מכאובי העם וחולייהם נשא, פעם 
הגיע אליו לבקרו בחוליו רופא נכרי שאינו מבני ברית, לאחר שראה במו עיניו את מכאוביו הנוראים, 
לא יכל לכבוש את רוחו ופליאתו, הוא אמר לרבי אייזיק'ל שלפי דעתו אינו יכול להבין כיצד הוא 

מחזיק מעמד עם כאלו יסורים, אנשים אחרים, אם היו סובלים כמוהו, כבר מזמן היו מתמוטטים.
יכול להבין, הוא הסביר לו שכה איתנה  ענה לו הצדיק באופן שאפילו אותו ערל נבער מדעת היה 
להסיר  יכול  כמימרא  יתברך שמו שברגע  בהבורא  באמונה שלימה  עד שמאמין  בהשי"ת,  אמונתו 
ממנו את כל יסוריו וחולאיו האיומים, ואם כן – ממשיך הצדיק - לא נותר לו להתייסר אלא עוד רגע 
אחד בלבד, שהרי ברגע הבאה כבר יטלם השי"ת, נו! רגע בודד עוד מסוגל כל אחד לשאת יסורים 

כאלו.
ברגע קטן עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך

אולם העיקר הוא באמת להתחזק תמיד ולצפות לישועת השי"ת שתבוא כהרף עין, שזהו גודל מעלת 
הנחמה, שהוא מצייר לעינינו כבר עתה בעיצומה של הגלות הנוראה את חזון אחרית הימים, צא וראה 
העתידים  הזמנים  על  ונפש  עין  בתיאורים משובבי  זן  אל  מזן  המנחמים שמלאים  הנביאים  בדברי 
לבוא, עד כמה יוטב לנו באותם הימים אשר ישוב ה' אל ציון, כיצד תיראה בית הבחירה בתפארתו, 
והיאך תתפאר ותתרומם ירושלים עיר הקודש יפה נוף משוש כל הארץ, הכל יהיה אחרת לגמרי ממה 

שאנו יודעים היום, כבוד השי"ת יתגלה בעולם באופן שאיננו יכולים להעלות על הדעת כלל וכלל.
הישועה שתהיה לעתיד לבוא לא תהיה רק ביחס לתקופת הגלות הנוראה, אלא עוד יעלה במעלתו 
על  בנוי  היה  המקדש  ובית  אדמתם  על  ישראל  שרויים  היו  שבו  הזמנים  על  אפילו  מונים  עשרות 
מכונו, למעלה למעלה מכל מה שאנו יודעים ומכירים, ישועה באופן שלמעלה מדרך הטבע ולמעלה 

מן המשוער.
ואם חפצים אנו לעבור בשלום את הימים הקשים שאנו נמצאים בתוכה, אין לנו אלא להרבות את 
העסק בדברי הנחמה, ולצייר תמיד בעיני רוחנו כיצד תיראה הישועה לעתיד לבוא, ציורים אלו יתנו 

לנו את הכח והעוז להתגבר על כל נגע ומכשול, לדעת שעוד רגע קט ואנו שבים לירושלים.
צדקנו  משיח  בא  הוא  שהנה  אומן  באמונת  התחזקו  הם  הדורות,  בכל  ישראל  בני  שעשו  מה  זהו 
ומוליכנו קוממיות לארצנו, עוד כשהוגלו בני ישראל לארץ בבל אמרו )תהלים קכו, א( "שיר המעלות 
בשוב ד' את שיבת ציון היינו כחולמים", תיכף כבר היו מציירים בעיניהם כחלום כיצד ייראו הימים 
שלאחר הישועה, "אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה, הגדיל 

ה' לעשות עמנו היינו שמחים".
כן יעזרנו השי"ת על דבר כבוד שמו יתברך ויושיענו ויגאלנו במהרה קוממיות לארצנו, ותחזינה עינינו 
בשובך לציון ברחמים ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות, וכפי שכבר התנבא הנביא 
ישעיה )פרק נד( שנים הרבה לפני החורבן, "ברגע קטן עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך, בשצף קצף 

הסתרתי פני רגע ממך ובחסד עולם ריחמתיך אמר גואלך ה'".

<התחזקו<ת <הלכה
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 • ושבת  עד  ד' •
שונאי  שבקשו  בשעה  כי  מספר:  המדרש 
להיכנס,  פחדו  הבית,  להר  להיכנס  ישראל 
ולכן אמרו שיכנס קודם אחד מישראל, אבל 
לא היה בנמצא שום יהודי שיסכים להיכנס, 
יוכל  שיכנס  מי  כי  והבטיחו  הרומאים  עמדו 
קם  אז  שירצה,  חפץ  איזה  לעצמו  לקחת 
ונכנס  שמו  משיתא  ויוסף  אחד  עול  פורק 
יצא  ספורות  דקות  כעבור  והנה  לביהמ"ק, 
ובידו הוא נושא את המנורה הטהורה, כשראו 
של  דרכו  'אין  אמרו,  המנורה  את  הרומאים 
הדיוט להשתמש בזו', כנס שוב וקח לך דבר 
משיתא  יוסף  התחרט  רגע  באותו  אך  אחר, 
הבטיחו  שוב,  להיכנס  רצה  ולא  מעשהו,  על 
שנים,  שלש  במשך  מס  מתשלום  פטור  לו 
גם אז סירב יוסף ואמר 'לא די לי שהכעסתי 
שניה'?  פעם  אכעיסנו  אחת  פעם  בוראי  את 
לקחוהו הרומאים ויסרו אותו ביסורים קשים 
והוא היה צועק ואומר 'אוי לי שהכעסתי את 
קול  בת  יצאה  נשמתו,  שיצאה  עד  בוראי' 

ואמרה 'יש קונה עולמו בשעה אחת'.
ומצאוך  לך  'בצר  לישראל,  אומר  רבנו  משה 
ושבת  הימים  באחרית  האלה  הדברים  כל 
שיהיה  יהודי  שאפילו  דהיינו  אלוקיך',  ד'  עד 
באיזה מצב שיהיה והוא חוזר בתשובה באמת, 
אם  ואפילו  תשובתו,  את  מקבל  הקב"ה 
תשובתו היא רק מתוך הדחק, כי הוא לא יכול 
עליו,  העוברים  והקשיים  הצרות  את  לסבול 
'בצר לך', בכל זאת מקבל השי"ת את תשובתו.
ידוע  אבל  המצרים,  בין  ימי  חלפו  אמנם 
ההכנה  הוא  אב  חודש  של  שעניינו  הוא 
בשמו:  שמרומז  כמו  הדין,  ולימי  לתשובה 
א"ב – ר"ת א'לול ב'א, ובעת הזאת כשמגיע 
זמן התשובה, לפעמים מתחיל אדם לחשוב 
שהקב"ה אינו רוצה את תשובתו ח"ו, משום 
מפחד  הוא  כי  רק  בתשובה  חוזר  שהוא 
מהדין, או בגלל צרותיו שעלו למעלה ראש 
היא  האמת  אבל  לסובלם,  עוד  יכול  ואינו 
לאדם  שולח  שהשי"ת  הסיבה  לפעמים  כי 
יסורים היא כדי שישוב בתשובה, ואם אדם 
ועוזב את  ובלב שלם  חוזר בתשובה באמת 
את  מיד  מקבל  הקב"ה  אזי  הרעים,  מעשיו 

תשובתו וסולח לו על כל עוונותיו.
)ע"פ טיב התורה-ואתחנן(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

רבינו, מלמדת  'ואתחנן' שהתפלל משה  כמנין  המרובות  תפילותיו 
הבורא,  מאת  ומשאלותינו  צרכינו  את  נבקש  בו  הדרך  את  אותנו 
והוא - כי לא נבוא מיד אל בוראנו בבקשה ובתחינה ולבקש מלפניו 
שנפתח   - הדרך  היא  כך  אלא  ובקשתינו,  חסרוננו  את  שימלא 
בהודאה על העבר ובשבח על כל הטובה שעשה עמנו הבורא, ורק 

אחר כך נבקש את החסר לנו.
הודאה על העבר

זה הדבר נלמד ממשה רבינו עליו השלום אשר ביקש והפציר, ִהְרָּבה 
והתחנן, עד שיתן לו הקב"ה אפשרות ורשות להיכנס לארץ, הוא היה 
חפץ מאוד כי בעל היכולת יבטל את שבועתו וגזירתו לבלתי יכנס 
ארצה, אך לא התחיל תיכף בתפילה ותחנונים על זה, אלא התחיל 
באמרו  הנורא  גדלותו  ובהפלגת  הגדול,  לשמו  והודיה  שבח  בדברי 
ר  ְדְלך ְוֶאת־ָיְדָך ַהֲחָזָקה, ֲאׁשֶ ָך ֶאת־ּגָ ה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת־ַעְבּדְ 'ַאּתָ
ָך', רק אחר כך  יָך ְוִכְגבּוֹרֶתֽ ה ְכַמֲעׂשֶ ר־ַיֲעׂשֶ ַמִים ּוָבָאֶרץ ֲאׁשֶ ָ ּשׁ ִמי־ֵאל ּבַ
ֶאת־ָהָאֶרץ  ְוֶאְרֶאה  א  ָרה־ּנָ 'ֶאְעּבְ הנודע  בקשתו  את  וביקש  המשיך 

ָבנֹון'. ה ְוַהּלְ ן ָהָהר ַהּטֹוב ַהּזֶ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ר ּבְ ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ
כי הפותח את תפילתו תיכף ומיד בתביעת צרכיו בלא שיודה לפני 
הגון  גורם שיבדקו בשמים ממעל אחרי מעשיו, האם  הוא  הרי  כן, 
וכשר הוא ומן הראוי שימלאו בעדו את חפציו ומשאלותיו, והיה אם 
- כאשר  היפך בקשתו  עליו שיעשו  אזי מעורר  לכך  ראוי  אינו  ח"ו 
פירשו חז"ל על 'עיון תפילה', ברם לא כן הדבר כאשר מתחיל בדברי 
הודיה ורק אחר כך תובע את צרכיו אזי פותח שערי רחמים ורצון, 
על  מקטרגים  אין  אף  בעבורו,  השפע  ויתפשט  שישתלשל  וגורם 
תפילתו – מאחר שבאה עם הודאה, מי יחפוץ למנוע את ההודאה 

להיכנס לפני הבורא.
נמצאנו למידים את גודל כוחו של ההודאה, כאשר תחזינה עינינו את 
הסדר האיך תיקנו אנשי כנסת הגדולה את סדר התפילה, בהקדימם 
את ברכות השחר והמצוות תיכף בהתחלת היום כאשר ממשיכים 
במזמורי שבח ותהילה בסדר פסוקי דזמרה, והגדילו בברכות קריאת 
שמע הן לפניה והן לאחריה שהם כולם מלאים בשבח, אף תפילת 
העמידה פותחת ומסיימת בברכות של הלל והודאה – כי אכן ההודיה 
חשובה עד למאוד ובשעריה נכנסים אל התפילה, ואף זוכים להענות 

יותר דרכה.
אין להם שיעור

לו  בתפילה, שבמידה שאין  כן  מה שאין  בהודאה  יש  נוסף  חידוש 
לאדם מה לבקש אזי ישב בדד וידום מלהתפלל, אך לא כן בהודאה 
שאין שיעור וחקר לכמה שניתן להודות על העבר ואף על העתיד 
ל  ּכָ ַעל  ְלָפֶניָך  ֲאִני  'מֹוֶדה  שבת(  )ליל  הזמירות  בסדר  שנקבע  כפי 
י'. לא זו בלבד,  ה ָעִתיד ַלֲעֹשֹות ִעּמִ ר ַאּתָ ִדי ַוֲאׁשֶ יָת ִעּמָ ר ָעֹשִ ַהֶחֶסד ֲאׁשֶ
אלא אף מי שיש לו מזונותיו מוכנים לפניו, נפסק בשו"ע כי עדיין 
מוטל עליו החיוב להתפלל שיהיו מזונותיו מצויין לו בכבוד – למרות 
ומוכן  כבר  ערוך  שמזונו  מאחר  זו  בתפילה  צורך  אין  הנראה  שלפי 

לנגד עיניו, אם כן תפילה זו למה לי.

הוא  שה'  ההכרה  מכח  כי  מהודאה,  גם  נובעת  זו  שתפילה  אלא 
ממציא את כל המציאות, מזה באה לו תפילתו לבקש ממנו שיוסיף 
ויתן לו את כל צרכיו טוב במילוי וברווח גדול, כפי שמברכים בברכת 
ְלעֹוָלם  ָמזֹון  ָלנּו  ֶיְחַסר  ְוַאל  ָלנּו  ָחַסר  ִמיד לֹא  ּתָ דֹול  ַהּגָ 'ּוְבטּובֹו  המזון 

דו ֹל' הרי שמכח ההודיה באים לידי תפילה. מֹו ַהּגָ ֲעבּור ׁשְ ָוֶעד, ּבַ
שבע יפול צדיק וקם

גם אם התפלל ולא נענה בל יתייאש וישבר בעצמו - בהרגשות שאינו 
אלא  לתפילתו,  חשיבות  ח"ו  שאין  עד  שמיא,  כלפי  מאומה  שוה 
אדרבה יתאמץ יותר בעבודת ה' ובל ישגיח אם יש שכר לפעולתו, 
אלא כעבד לפני אדונו, כאשר ראינו גבי משה רבינו שמוכיח את בני 
אֶמר ה' ֵאַלי ַרב־ ַמע ֵאָלי, ַוּיֹ י ְלַמַעְנֶכם ְולֹא ׁשָ ר ה' ּבִ ְתַעּבֵ ישראל - 'ַוּיִ
ה', הרי שגילה להם שלא קיבל  ָבר ַהּזֶ ּדָ ר ֵאַלי עֹוד ּבַ ּבֵ ָלְך ַאל־ּתֹוֶסף ּדַ
הקב"ה את תפילתו בגללם, יען שהכשילו אותו בעוון מי מריבה, ולא 

זו בלבד אלא אף נאמר לו שלא יוסיף ויתפלל עוד.
הרי אף שהתפלל חמש מאות וחמש עשרה תפילות ולא נענה, רק 
להיכנס  בלא  הארץ  את  ולראות  ההר  אל  לעלות  הזכות  לו  ניתנה 
יומו  עד  בעבודתו  והמשיך  בקרבו,  ליבו  נשבר  לא  זאת  עם  אליה, 

האחרון עלי אדמות בלא שאילות וקושיות.
מזה נראה לעצמנו מוסר השכל, הגם שיש תפילות שאינם מתקבלים 
תיכף לתפילתה, אך בל לנו להישבר ולחשוב מחשבות אוון שאיננו 
ראויים וחשובים לפני המקום, אלא תפקידנו הוא להמשיך ולהתפלל 
שוב ושוב, עד בוא עת ישועתינו וקבלת תפילתינו ברחמים וברצון, 

בבוא הזמן הקצוב והמיועד לפקידתנו וגאולתינו השלימה.
פני משה כפני החמה

משה רבינו אכן נשאר בסופו של דבר במדבר, כפי אשר עלה בדעת 
ימי  מששת  כבר   – ָספּון  ְמֹחֵקק  ֶחְלַקת  ִּכי־ָׁשם   - שם  להיותו  עליון 
להכתיר  נצטווה  אולם  נבו,  בהר  קבורתו  מקום  לו  הוכן  בראשית 
אחריו את יהושע בן נון להמשיך בהנהגת העידה אשר יוליכם ואשר 
'ְוַצו  לו  נאמר  רועה, לפיכך  אין להם  ישארו כצאן אשר  ולא  יביאם 
הרי אף שהוא עצמו לא יעבור – אלא  ֵצהּו'  ְוַאּמְ ֵקהּו  ְוַחּזְ ַע  ֶאת־ְיהֹוׁשֻ
ְוהּוא  ה  ַהּזֶ ָהָעם  ִלְפֵני  ַיֲעֹבר  י־הּוא  'ּכִ כמאמר  לארץ  יכניסם  תלמידו 
ר  ַיְנִחיל אֹוָתם' ואילו משה רבינו רק יראנו כדכתיב 'ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ְרֶאה', אך עם כל זאת לא נמנע מלהמליכו בלב שלם. ּתִ
גלומים  טובות  מידות  כמה  נפלא  השכל  מוסר  נלמד  זה  ממעשה 
בפעולה זו, שהרי למרות הידיעה שכלתה מלכותו ואינו נכנס בעצמו 
לארץ ישראל, עם כל זה הכתיר את תלמידו ומשרתו אחריו במאור 
נצטווה  כאשר  הודו,  את  מעליו  השפיע  ואף  חפיצה  ובנפש  פנים 
ָרֵאל'  ֵני ִיׂשְ ל־ֲעַדת ּבְ ְמעּו ּכָ ה ֵמהֹוְדָך ָעָליו ְלַמַען ִיׁשְ מפי הגבורה 'ְוָנַתּתָ
וכדאיתא בגמרא: 'פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה', כידוע 
שהלבנה מקבלת את אורה מהשמש המקרינה עליה מאור זיווה, כך 
האיר משה רבינו על תלמידו יהושע שלא מש הימנו מתוך האוהל. 
וממנו ניקח דרך חיים להתנהג בעין טובה לזולת ולשמוח בשמחתו 

בשלימות.

תֹוָדה ָעָריו ּבְ אּו ׁשְ ּבֹ

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

    ))עעלל  ממררןן  ההססטטייפפללרר  ההממששךך((
    ככייבבוודד  אאבב

ונצרך היה  מאת הגר"ח שליט"א: כאשר הדפיס את חיבורו 'השם אורחותיו' על ספר 'אורחות חיים להרא"ש, היה מגיהו
לשלחו לבית הדפוס. אבא ז"ל נכנס אלי, חליתי ושכבתי עם חום. וסיפר לי שזה עתה הולך הוא למדפיס עם הגהותיו על 
ספר שלו. אמרתי לו כי גם לי יש הגהות. יותר ממילים אלו לא אמרתי. ואמר לי שאמסור לו את החומר. מסרתי לו, וזמן 

  החלט לא שגרתי.ההדפסה של ספר זה ארך כמה שנים זמן ב
אמר לי אבא ז"ל: היודע את המדוע ארך זה זמן כה רב? כי מסרת לי ההגהות! אמרתי לו כי לא שלחתי אותו למוסרם לדפוס, 
ורק אמרתי שגן לי יש הגהות. ענה לי אבא ז"ל: בכל זאת לא היית צריך לשלוח על ידי! (עיין מסכת קידושין מה, ב', שהבן 

  אמנם ב"ארצויי קמיה", שאז נעשה לו אביו שליח מאליו, הרי זה מותר).אל ישלח את אביו עבורו, 
    אאבבייוו  ממללממדדוו  תתווררהה

על בנו הגר"ח סיפר מרן, שבילדותו, בהיותו כבן י"ב שנים, היה לומד עמו בכל ליל שבת מסכת פסחים פרק "כל שעה", 
  לשון קדשו של ה'קהלות יעקב'. כך טוב, שהיה יכול לפלפל בו עם רבנים גדולים, זה היה-והגר"ח ידע את הפרק כל

כן סיפר, שה'חון איש' היה יושב אז לצדם ומקשיב ללימודם, ומדי פעם היה מעיר הערותיו. ודוגמא הביא הסטייפלר, 
  בענוותנותו, שהעיר ה'חזון איש' כי בגמרא הלאה נראה שלא כפי שביאר...

  פר פתוח לעיין בו בלכתו בדרך.עוד סיפר, כי בשבנים עברו היה בנו הגר"ח הולך ברחוב, ובידו ס
    ""ההוואא  צצררייךך  ללללממוודד  ווללככתתוובב  סספפררייםם""                            

הסופר הנודע רבי משה שיינפלד זצ"ל, בא אל הסטייפלר והציע לפניו, שמעוניין הוא להקים כולל, ולהביא לשם את בנו 
ן ה'קהלות יעקב', כי ר' חיים הגר"ח (כנראה שיעמוד בראש הכולל), וביקש ממרן שידבר עמו להסכים להצעה. השיב לו מר

  לא נועד לתפקיד ושליחות שכזו, אלא צריך הוא להתמיד בלימודו ולכתוב ספרים...
    אאבב  עעלל  בבננוו::  ""ההככלל  צצררייככייןן  ללממרריי  חחטטייאא!!""

  בשיחה עם רבי יעקב ב. פרידמן, העלה הג"ר צבי רוטברג זכרונות, אודותה קשר בין הסטייפלר האב, לבנו מרן הגר"ח: 
מופלא. פעם ישבתי ולמדתי עם רבי חיים, ולפתע עלה אלינו הסטייפלר. הסטייפלר היה שקוע אז בסוגיה "אספר לך סיפור 

של 'אשם תלוי', ונזקק למקורות ל'חקירות' שלו. הוא נכנס לרבי חיים ואמר לו, 'אני צריך לחקירה הזו ראיה מאיזה מקור... 
  ך להיות כתוב משהו בענין, אבל לא ישירות...תביא לי ראיה מתוך הבקיאות שלך... הוא הרגיש בנפשו שצרי

רבי חויים הרהר מעט, והביא לו ראיה. אך הסטייפלר סירב לקבלה. כיוון שכך, הביא לו רבי חיים ראיה אחרת, ראיה ממש 
 נפלאה. אני זוכר עד היום את פניו הקורנות של הסטייפלר, הוא נהנה הנאה עצומה, ולפתע הכריז בחדווה והתלהבות: "הכל

צריכין למרי חטיא!..." (פתגם מן הגמרא שפירושו, הכל צריכים את בעל החיטים. והנמשל: כל הלומדים זקוקים לשירותיו 
  של הבקי המופלג בתורה).

  (הסטייפלר) 
  
  

כמי שאומר (ב: במשניות יש את כל כללי התורה סיפר הרב קלופט כי פעם כאשר ראהו לומד משניות בסוכתו, אמר לו הקהילות יעק
זרעים,  ת: זה נכון. אבא היה לומד משניות, וכמדומה בכל שבוע היה גומר סדר משניות, שבוע אחד )א לומד הרבה משניותלו שלכן הו

. יתכן שידע משניות על פה ממש, אבל אף פעם לא דיבר על כך, רק שמעתי ממנו כי הוא ]וחוזר חלילה[שבוע סדר מועד וכן הלאה 
  משנן משניות מקוואות בעל פה.

  
שמו של פלוני שיש לו בן אברך מצוין בכולל "בית הלל", ואביו אמר לי כי לפני שנים, שמע מה שספרתי אודות פלוני ת"ח נקבתי ב

שנולד לו בן והתינוק היה בוכה יומם ולילה והרופאים לא מצאו כלום, הוא נכנס לקהילות יעקב זצ"ל והתאונן על הקושי מחמת בכיותיו 
הקהילות יעקב: אתה מהדור הצעיר, על ילדים צריך להתפלל. שאלו הת"ח וכיצד מתפללים? ענהו שוב: הרבות של התינוק. אמר לו מרן 

כל יום  -אמר אבי האברך הנ"ל  -אתה מהדור הצעיר, על ילדים צריך לבכות, לא עובר יום שאיני מזיל דמעה על חיים שלי. ע"כ. ומאז 
  ול דמעותיי ויש לי בן מצוין בכולל בית הלל. כאשר סיפרתי הנ"ל, בכה רבנו.אני בוכה בתפילה על בני, ואלו התוצאות, שה' שומע בק

  
מצוה סיימו ששה סדרי משנה, והיה ניכר כי עדיים  סיפרו לי מפי השמועה, כי הקהילות יעקב זצ"ל אמר: מצאנו ילדים שכבר בבר

לא ידוע לי שכך אמר אבא  החריב את הכל. )במידה לא ראויה(לום, והטעם, כי הכבוד שנתנו להם מהם כ לגדולות ונצורות אך לא נהיה
  הראוי וברגע הנכון, הוא כלי יקר שאפשר להשתמש בו. זצ"ל, אבל זה אפשרי. כי כבוד במינון הראוי, במקום

  
שואל כי הילדים יחד מעוניינים לערוך סעודת  60 ןמפי השמועה שהקהילות יעקב נתן לחיים ביום זה, ופלוני שאביו בקרוב יהיה ב

  שאבא נתן לחיים ולא ראינו שעושין משהו בזה. מצוה לכבוד האבא. לא שמעתי
  

יפאהן זצ"ל כי בישיבה שאלו את הקהילות יעקב היכן  אמרתי לרבנו. רבי יעקב גלינסקי סיפר כי שמע מהרבנית ע"ה אשת רבי אברהם
אני יושן על הספסל במזרח  בנות?! ענה: 50בסכום זה של כסף אפשר לחתן  -דולר. ושאלוהו  5000של מטה  ישן והשיב: אני ישן על

  דולר.... -1,000מקום ב  גבירים והגבירים היו קונים 5מקומות של  5ששם זה 
וישן, וכאשר בא לישון ונשכב על הספסל בבית הכנסת  אבא סיפר לי כי פעם אחת למד כל הלילה ולפנות בוקר נותרה לו חצי שעה

מעיל עליו, וכך נערמה עליו  הכנסת לא שם לב שהוא שוכב שם והניח עליו את המעיל, ובא השני וגם הניח הראשון המתפלל לבית
לקרוא ק ם סמוך לזמן קריאת שמע ועוד הספימאד חיממוהו, והתאחר בקריאת שמע וק ערימה של מעילים וכיון שהיה חורף המעילים

  ק"ש!
 (כל משאלותיך)
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  ""קקוורראא""??  ממהה
(באותן שנים היה זה עיתון מדי יום היה קורא מעט בכותרות העיתון היומי החרדי. 

. פעם ציין שאילו 'המודיע', והוא בעל שני דפים בלבד בימי חול, ובערב ש"ק שלושה דפים)
היה מיטיב לשמוע לא היה נזקק גם לכך, כי מי ששמיעתו טובה, שומע ממילא 

 נזהר, לבל יראוהו זרים בקריאתו.את ההכרח והנדרש. כן היה 
פעם דברו על איזה ענין שראש הממשלה עשה, או אמר. באותה שעה נכחו 

ושאל הגר"ח: מי כעת ראש  ,טייפלר ובנו הגר"ח שליט"אמרן הס ,בחדר
(כבר חלפו שנים אחדות מאז כיהנה ג. מ. בראשות הממשלה, עדין האישה ההיא?..." 

(כלומר, ששואל כן . שחק מרן ה'קהילות יעקב' ואמר: "הוא יודע..." הממשלה)
 לבדיחותא).

  ""ההוואא  ללווממדד  ייוותתרר  טטוובב  ממממנניי""
מפי הג"ר שלום הכהן שליט"א, ראש ישיבת 'פורת יוסף' בירושלים: יום אחד 

הגר"ח  -ראיתי את הסטייפלר גורר סכך לסוכה. שאלתי: "הרב, למה לא הבן [
 ומד יותר טוב ממני".שליט"א]?" וענה לי "הוא ל

  ככייצצדד  ממדדקקדדקקייןן  בבקקררייאאתת  ששממעע    
על המילים כמה פעמים,  חוזר בא אב עם בנו, בתלונתו שהבן בקריאת שמע

מתוך חשש שהוציא התיבות מפיו שלא כראוי, והורה לו מרן שיותר לא ינהג  
 כך וכו'.

 טען הצעיר: "הלא כך נהג גם הגרי"ז...!" והשיבו מרן: "הגרי"ז היה יכול. ואכן
  אם הייתה יכול לעמוד בזה בלא להשתגע ח"ו, ניחא, אבל בדרך כלל אינו כן".

סיפרתי זאת לרבינו הגר"ח קנייבסקי שליט"א, והוסיף גם כן, שבוודאי אדם 
גדול יכול לאחוז בכל הדקדוקים, ולהישאר ברום גדלו, אבל לא כל אחד מסוגל 

 לזה.
  ששננייייםם  ממקקרראא  וואאחחדד  תתררגגווםם

לעיין בפירוש 'העמק דבר' על התורה. [אמר   בשנים האחרונות היה מרבה
הכותב, אף אני ראיתיו לא אחת לומד בחומש זה, ולימים הבהיר לי מו"ר 
הגר"ח שליט"א, כי עבור שניים מקרא ואחד תרגום, העדיף מרן הסטייפלר את  
נוסח ה'אונקלוס' הנדפס בחומש 'העמק דבר', משום שהוא יותר מוגה ומדויק 

 מבשאר החומשים].
  יירר  אאתת  ההממססככתתוותתללשש

  -רבי זאב איידלמן סיפר, כי בימי בחרותו למד הסטייפלר מהו חינוך הבנים 
להטעימם כבר מקטנות לדבקות ומתיקות בתורה. לרגל נישואי אחיו רבי 
פייבל איידלמן, עם אחותו של רבי שמואל גריינימן, שנערכו בווילנא, פגש רבי  

ייפלר הגיע למקום החופה, ומכיוון . הסט(גיסו של רבי שמואל)זאב את הסטייפלר 
שנשאר זמן מה עד החופה, הסיר את כובעו, הניחו בצד בלי תשומת לב, ומיד 

 .(הנהגה שאפיינה אותו כל ימיו)שקע בלימוד 
באותם ימים בנו הגר"ח, שהיה כבן שנתיים, שעשע את משתתפי השמחה.  
הללו היו פונים לינוקא, ומבקשים: "קפוץ על הספסל, ותאמר את שמות  
המסכתות!" והוא היה קופץ ושר את כל המסכתות, בניגון מיוחד שחיבר לו 
אביו, בתור שיר ערש. וכך היה מסיים למנות את כל המסכתות האחרונות  

תן לי את  -[ גיב מירד עם צוקערל -ם: "טבול יום, ידיים, עוקצין במילי
 הסוכריה]..." ואביו היה משליך לעברו סוכריה, כמובטח.

מכיוון שלילותיו של הסטייפלר היו קודש ללימוד התורה  הוסיף ר' זאב 
והסביר  נטל על עצמו לעזור לזוגתו, שתנוח ולא תצטרך לקום בלילה 

וכשהתעוררו היה מרדים אותם אביהם בשיר  ת מתעוררים,וכשהתינוק
 המסכתות הזה.

  ""ההממחחבברר""  בבןן  ההששממווננהה  ממבבקקשש  ""ההססככממהה""
שש שנים אחר כך. ר' זאב מגיע ארצה ומבקש להצטרף לישיבת 'בית יוסף' 

 בבני ברק. הוא נקרא לשיחה בדברי תורה עם ראש הישיבה, הסטייפלר.
צד אביו, ובידו בבואו למבחן ישב בנו הגר"ח, בן השמונה, על השולחן ל

מחברת מכורכת בה רשם את "חידושי התורה שלו". כשנפנה ר' זאב לצאת  
מהבית, קפץ הילד מהשולחן ופנה אליו בהצעה רצינית: "אני כותב עכשיו 
חידושי תורה על מסכת פסחים. יש לי כבר הסכמות מהקליינער, ומהפעטער 

לי הסכמה..." הסתכל גם אתה במחברת וכתוב  הדוד] רבי אברהם ישעיה.-[
 )193דער איידלמאן, עמוד  –('רבי וועלוול 
  בבדדררךך  ללייששייבבהה

מפי הגר"ח שליט"א: כשהייתי מגיע הביתה מהישיבה בפתח תקווה, ציידה 
אותי אמי ע"ה בחבילות עם מצרכי מזון, ופעם יצאתי עם שתי שקיות בשתי 

ביקש ידי, ואבא ז"ל שליווה אותי עד לתחנת האוטובוס ב'דרך פתח תקווה' , 
 שאתן לו חבילה אחת כדי להקל מעלי עבודת המשא.

אבל כשאמרתי לו שהגמרא אומרת, כאשר יש שתי נודות, זה גדול מזה מעט, 
ומכביד המשא על החמור לצד אחד, מניחין נוד קטן אצלו להשוות המשא,  

  ((ההססטטייייפפללרר))רי והניח לי לשאת את שתי החבילות.                   הסכים לדב

 
פורסמה במלאת שנה להסתלקותו  מודעה זו

ובה מתפרסם לראשונה על יסוד השיעור 
המפורסם שרבינו שליט"א מוסר בכל שנה 

כפי שכר הבאנו בעבר רבינו ביום היארצייט, 
שליט"א נמנע מלמסור שיעור ברבים למעט 
פעמים בשנה בימי היארצייט למרן בעל 
 .החזון איש זי"ע וביום היארצייט לאביו זי"ע

 

  טטוורר  ממייווחחדד  זזהה
  בבאאדדייבבוותת  ''ההאאררככייווןן  ההייההוודדיי''

 

 ללההססתתללקקוותת  ממררןן  ההססטטייפפללרר  בבעעלל  ההקקההייללוותת  ייעעקקבב  3355--ייווםם  ההייאאררצצייייטט  הה
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 עעלליי  ששייחח 
 ?בשבת האם משה רבינו לבש מסכת פנים

עובדא מרתקת ביותר, הקשורה גם לתקופתנו,  
שמענו בהשגחה פרטית מכלי ראשון, מהגאון 
רבי עמוס טבצ'ניק שליט"א מרבני כולל חזון  

ב ביותר למרן בעל הקהילות ואיש ומי שהיה קר
 יעקב זי"ע ולבנו מרן הגר"ח שליט"א.

השתתפתי בשמחת רבות וכך סיפר: לפני שנים 
חתונה, בה גם היה נוכח מרן שליט"א. כשהרב 
ראה אותי, הוא אמר לי בחיוך, מקודם היה כאן  

רבי דוב לנדא שליט"א ושאל אותי  הגדול הגאון 
 שאלה יפה.
בינו לספר: הוא שאל אותי האם  והמשיך ר

משה רבינו הלך עם ''המסווה'' גם בשבת או  
שהלך עם זה רק ביום חול (במאמר המוסגר  

ספר "חידושי  רבות השנים יצא נציין, כי ב
  מורנו הגאון רבי דוב לנדא" למסכת שבת

, ושם בדף י"א ב' בהערה על דברי רש"י מכתביו
 שם, הוא מביא ספק זה).

ו שליט"א" מספר הג"ר עמוס, "שאלתי את רבינ
מה הרב ענה לו? והגר"ח שליט"א השיב בחיוך,  

זוהר שכן,  הראיה מכדמות אמרתי לו כי יש 
והחל לומר את דברי הזוהר, אלא שמפני רעש 
  -התזמורת וההמון אדם, לא הצלחתי לשמוע. 

 מספר לנו רבי עמוס בעצבות.
"ר מאיר והג מדרשאעוררו עניין בבי  הדברים
 משיעורי חלק"א (שערך בשעתו ליטש שטיגל
טעם  דברי) אף כתב בזה לירושלמי רבינו
   פ' כי תשא. ת"עהשומר אמת  בספרו

במשך השנים ניסו למצוא את הראיה ללא  
מצאו אחרונה נאבל, הוא מסיים, לתוצאות 

דברי הזוהר, ממנו לכאורה הביא רבינו ראיה.  
רשת שלח (קס"ג א') שם מסופר פהוא מופיע ב

חודשים שבתות ומועדים מתכנסים   שבראשי
, ומתחדשים  ראשי מתיבתא אצל משה רבינו

ש,  ושם חידושי תורה וכו' ומוסיף הזוהר הקד
לראות ולא את משה   יםלושרק את אהרן הם יכ

מפני שיש אותו מסוה פרוש על פניו ושבעה 
ואמנם הזוהר  עי"ש בזוהר. ---ענני כבוד סביבו 

כמו שהיו  מיירי בג"ע אבל ההנהגה שם היא 
 מתנהגים פה כידוע

הפלא ופלא!!! "דברי תורה עניים במקום אחד 
  הר"רועשירים במקום אחר". (יש"כ לידידנו 
 שמואל רוזנברג שמסר לנו את הדברים).

 אב בין הזמנים 393 'גיליון מס

 שמינית שנה "פתש

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

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

 לראות ברכה והצלחה בכל הענינים
 053-3145900לתרומות : 

 !הוברכ שלום
להסתלקותו של מרן הקהילות יעקב  35-יחול יום היארצייט ה בחודש הקרוב

 שיבלחט"א  הסטייפלר זי"ע אביו של רבינו מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי
בהתפשטות המגפה הנוראה וע"כ  לא פשוטים עוברים על העולם כולו ימים 

קברו שנה האם נוכל לעלות ולשפוך שיח בובמיוחד הלא יודעים מה ילד יום 
 ,של הצדיק ולבקש עלינו ועל כלל ישראל

ינו החשובים שירימו את תרומתם בסך  דידיכל ל יוצאים אנחנו בשרות מיוחד
  ,ש"ח עבור המשך הוצאת והפצת דברי התורה 100של לפחות 

 :כל השותפים יזכו
 .להיות שותפים בהפצת דברי התורה של רבינו מרן שר התורה שליט"א אא..
 .שמם יוזכר לברכה כפי בקשתם אצל מרן בב..
זי"ע ביום   הקה"ירו של מרן בשמם יוזכר לברכה וישועה כפי בקשתם בק גג..

(כפי שנכתב יתכן ולא יוכלו לעלות השנה לקברו וע"כ סיכמנו אם אחד  היארצייט, 
 יום היארצייטמקום קבורתו שיעלה במיוחד בש בסמיכות לרבינו הדר ממ מקורבימ

 .)ויזכיר את שמם ובקשתם במפורט להעתיר על כל שמות התורמים החשובים
ינתן לכל התורמים זכות הקדשה באחד הגליונות במשך השנה הקרובה כפי  דד..

 .בחירתם
  ההםם  עעבבוורר  ההממששךך  ההווצצאאתת  ווההפפצצתת  דדבברריי  ההתתווררהה..  תתררווממוותתככלל  הה

  ששבבבבתתיי  ההככננססתת  ננדדררייםם  אאוו  קקההייללוותת  בבממככששייררייםםננייתתןן  ללההעעבביירר  בבאאששרראאיי  
      33114455990000--005533  אאוו  בבממסס''

 בברכה מרובה
 יצחק גולדשטוף

 חחייהה  אאססתתררייצצחחקק  אאייייזזייקק  בבןן  הבחור לזכות 
 ן בקרוב ממש לקשר של קיימא ולבנין עדי עדולזיוווג טוב והג

שלימה וישועה גדולה  לרפואה
אאללייההוו  בבןן    במהרה להרה"ג 

 בתושח"י שליט"א ששבבעע
ייעעקקבב    להצלחת ר' 

  ששווששננההייווססףף  בבןן  
 כ"ז תמוז,  - ררווזזןןז"ל  צצבביי  עעׁשׁשייההוו  ןןּבּבחחייייםם  אאללייעעזזרר  לעלוי נשמת 

 וזכ"ח תמ - ההררצצווגגז"ל  ייווססףף  בבןן  ייההוודדההלעלוי נשמת 

ממררןן  ששללייטט""אא  ממקקבבלל  לליידדייוו  אאתת  ההקקוובבץץ  גגללייווננוותת  עעררשש""קק  פפרר''  ''ממטטוותת  ממססעעיי''    
  ייןן  בבגגללייווןן  ""דדבברריי  ששיי""חח""ייווממעע



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה
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אאששרר  ההאאררץץ  --אאללייךך  קקוואאלל  הה''  ווההייהה  ככיי  ייבבייאאךך
ללתתתת    תתייךך  ללאאבבררההםם  ללייצצחחקק  ווללייעעקקבבווללאאבב  ננששבבעע

וובבתתייםם    אאששרר  ללאא  בבננייתת  תתבבוווותת  ווטטווללווללךך  עעררייםם  גגדד
  ממללאאייםם  ככלל  טטוובב..

  
בסוף חומש בשתי מלחמות עוסקת התורה  אא..

 ,במלחמת סיחון ועוג בפ' בלק ,במדבר
בפ' מטות קבעה  .ובמלחמת מדין בפ' מטות

 התורה כללים לשמוש בשלל המלחמה.
בפרשתינו אנו חדשה התורה חדוש בעניין 

הנאה מהמאכלים שנמצאו אצל הגויים וכאן ה
 אין התייחסות לאיזו מלחמה הכוונה.

 

ההלכה איך להשתמש בכלים שנלקחו  בב..
אופן הכשרתם קבעה התורה בפ' כשלל ו

מטות, אך למרבה הפלא על אף שמלחמת 
סיחון ועוג היתה המלחמה הראשונה, ומוכח 

לחמת סיחון ועוג היה שלל )וכדמוכיח שגם במ
הרמב"ן שיובא להלן(, ומן הדין היה להתייחס 

יחון ועוג בהלכות הכשר כבר לאחר מלחמת ס
הכלים. והתמיהה רבה שהתורה מצאה מקום 
להתייחס לכך לא אחרי מלחמת סיחון ועוג 

 חרי מלחמת מדין.אלא רק א
 

על הפסוק  ,על מדוכה זו עמד כבר הרמב"ן ..גג
 ....באש וטהר כל דבר אשר יבא באש תעבירו,,

 ''וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים
והזהיר אותם ...וז"ל:  (' פסוק כג'לא 'במדבר פ)

עתה בהגעלת כלי מדין מאיסורי הגוים, ולא 
 אמר להם זה מתחלה בכלי סיחון ועוג שלקחו

 

 '(להפסוק  'בפ' דברים ) גם שללם, כמו שאמר
רק הבהמה בזזנו לנו ושלל הערים אשר 

 לכדנו. 
כי סיחון ועוג מלכי האמורי הם והטעם, 

וארצם מנחלת ישראל היא, והותר להם כל 
 '(יא 'שם ו)האיסורים דכתיב אפילו  שללם

אשר לא מלאת,  ''ובתים מלאים כל טוב,,
קדלי דחזירי  ('א 'חולין יז)ואמרו רבותינו 

אשתרי להו, אבל מדין לא היה משלהם ולא 
לקחו את ארצם, רק לנקום נקמתם הרגו אותם 

... ולקחו שללם ולכך נהג האיסור בכליהם
 ע"כ. 

 דהותר קדליהרי לנו דעת הרמב"ן דמה 
  דחזירי הוא רק במלחמות שבארץ.

 

ואכן הרמב"ן לשיטתו שהותר רק במלחמות  דד..
ו"ש בדברים פ' ו' כיבוש נחלת ישראל כמ

ולא בכל חלוצי צבא, אלא בארץ פסוק י': ,,...
   ''. ע"כ....אשר נשבע לאבותינו לתת לנו

             

                    *  *            * 
                  

מלחמות ישראל קיים  הרמב"ם ס"ל דבכלו
הנזכר בגמ' חולין יז'  ההיתר של חלוצי צבא

חלוצי צבא כשיכנסו בגבול העכו"ם וז"ל:  .א'
מותר להן לאכול נבלות  ויכבשום וישבו מהן,

וטרפות ובשר חזיר וכיוצא בו, אם ירעב ולא 
מצא מה יאכל אלא מאכלות אלו האסורים, 
וכן שותה יין נסך, מפי השמועה למדו ובתים 
 מלאים כל טוב ערפי חזירים וכיוצא בהן.

 עכ"ל. 
 
 

 ההייתתרר  ממאאככללוותת  אאססווררוותת  ללייווצצאאיי  צצבבאא

        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
   

 עעלליי  ששייחח 
 ?בשבת האם משה רבינו לבש מסכת פנים

עובדא מרתקת ביותר, הקשורה גם לתקופתנו,  
שמענו בהשגחה פרטית מכלי ראשון, מהגאון 
רבי עמוס טבצ'ניק שליט"א מרבני כולל חזון  

ב ביותר למרן בעל הקהילות ואיש ומי שהיה קר
 יעקב זי"ע ולבנו מרן הגר"ח שליט"א.

השתתפתי בשמחת רבות וכך סיפר: לפני שנים 
חתונה, בה גם היה נוכח מרן שליט"א. כשהרב 
ראה אותי, הוא אמר לי בחיוך, מקודם היה כאן  

רבי דוב לנדא שליט"א ושאל אותי  הגדול הגאון 
 שאלה יפה.
בינו לספר: הוא שאל אותי האם  והמשיך ר

משה רבינו הלך עם ''המסווה'' גם בשבת או  
שהלך עם זה רק ביום חול (במאמר המוסגר  

ספר "חידושי  רבות השנים יצא נציין, כי ב
  מורנו הגאון רבי דוב לנדא" למסכת שבת

, ושם בדף י"א ב' בהערה על דברי רש"י מכתביו
 שם, הוא מביא ספק זה).

ו שליט"א" מספר הג"ר עמוס, "שאלתי את רבינ
מה הרב ענה לו? והגר"ח שליט"א השיב בחיוך,  

זוהר שכן,  הראיה מכדמות אמרתי לו כי יש 
והחל לומר את דברי הזוהר, אלא שמפני רעש 
  -התזמורת וההמון אדם, לא הצלחתי לשמוע. 

 מספר לנו רבי עמוס בעצבות.
"ר מאיר והג מדרשאעוררו עניין בבי  הדברים
 משיעורי חלק"א (שערך בשעתו ליטש שטיגל
טעם  דברי) אף כתב בזה לירושלמי רבינו
   פ' כי תשא. ת"עהשומר אמת  בספרו

במשך השנים ניסו למצוא את הראיה ללא  
מצאו אחרונה נאבל, הוא מסיים, לתוצאות 

דברי הזוהר, ממנו לכאורה הביא רבינו ראיה.  
רשת שלח (קס"ג א') שם מסופר פהוא מופיע ב

חודשים שבתות ומועדים מתכנסים   שבראשי
, ומתחדשים  ראשי מתיבתא אצל משה רבינו

ש,  ושם חידושי תורה וכו' ומוסיף הזוהר הקד
לראות ולא את משה   יםלושרק את אהרן הם יכ

מפני שיש אותו מסוה פרוש על פניו ושבעה 
ואמנם הזוהר  עי"ש בזוהר. ---ענני כבוד סביבו 

כמו שהיו  מיירי בג"ע אבל ההנהגה שם היא 
 מתנהגים פה כידוע

הפלא ופלא!!! "דברי תורה עניים במקום אחד 
  הר"רועשירים במקום אחר". (יש"כ לידידנו 
 שמואל רוזנברג שמסר לנו את הדברים).

 אב בין הזמנים 393 'גיליון מס

 שמינית שנה "פתש

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

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

 לראות ברכה והצלחה בכל הענינים
 053-3145900לתרומות : 

 !הוברכ שלום
להסתלקותו של מרן הקהילות יעקב  35-יחול יום היארצייט ה בחודש הקרוב

 שיבלחט"א  הסטייפלר זי"ע אביו של רבינו מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי
בהתפשטות המגפה הנוראה וע"כ  לא פשוטים עוברים על העולם כולו ימים 

קברו שנה האם נוכל לעלות ולשפוך שיח בובמיוחד הלא יודעים מה ילד יום 
 ,של הצדיק ולבקש עלינו ועל כלל ישראל

ינו החשובים שירימו את תרומתם בסך  דידיכל ל יוצאים אנחנו בשרות מיוחד
  ,ש"ח עבור המשך הוצאת והפצת דברי התורה 100של לפחות 

 :כל השותפים יזכו
 .להיות שותפים בהפצת דברי התורה של רבינו מרן שר התורה שליט"א אא..
 .שמם יוזכר לברכה כפי בקשתם אצל מרן בב..
זי"ע ביום   הקה"ירו של מרן בשמם יוזכר לברכה וישועה כפי בקשתם בק גג..

(כפי שנכתב יתכן ולא יוכלו לעלות השנה לקברו וע"כ סיכמנו אם אחד  היארצייט, 
 יום היארצייטמקום קבורתו שיעלה במיוחד בש בסמיכות לרבינו הדר ממ מקורבימ

 .)ויזכיר את שמם ובקשתם במפורט להעתיר על כל שמות התורמים החשובים
ינתן לכל התורמים זכות הקדשה באחד הגליונות במשך השנה הקרובה כפי  דד..

 .בחירתם
  ההםם  עעבבוורר  ההממששךך  ההווצצאאתת  ווההפפצצתת  דדבברריי  ההתתווררהה..  תתררווממוותתככלל  הה

  ששבבבבתתיי  ההככננססתת  ננדדררייםם  אאוו  קקההייללוותת  בבממככששייררייםםננייתתןן  ללההעעבביירר  בבאאששרראאיי  
      33114455990000--005533  אאוו  בבממסס''

 בברכה מרובה
 יצחק גולדשטוף

 חחייהה  אאססתתררייצצחחקק  אאייייזזייקק  בבןן  הבחור לזכות 
 ן בקרוב ממש לקשר של קיימא ולבנין עדי עדולזיוווג טוב והג

שלימה וישועה גדולה  לרפואה
אאללייההוו  בבןן    במהרה להרה"ג 

 בתושח"י שליט"א ששבבעע
ייעעקקבב    להצלחת ר' 

  ששווששננההייווססףף  בבןן  
 כ"ז תמוז,  - ררווזזןןז"ל  צצבביי  עעׁשׁשייההוו  ןןּבּבחחייייםם  אאללייעעזזרר  לעלוי נשמת 

 וזכ"ח תמ - ההררצצווגגז"ל  ייווססףף  בבןן  ייההוודדההלעלוי נשמת 
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  ייןן  בבגגללייווןן  ""דדבברריי  ששיי""חח""ייווממעע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 תש"פ ]משבוע שעבר כ''ו תמוז[ שאלות תשובות

 
צריכים להגיד תודה, למה עכשיו  שאלה: אם על הכל

כשהדרך לאומן סגורה בעקבות הקורונה הרב לא אומר 
להגיד תודה ומפרסם שצריכים להתפלל שתפתח הדרך 

 בכל הכוחות?
: ודאי שצריכים להגיד תודה! אני אומר הרבה תשובה

תודה על כל העניין שסגור עכשיו הדרך לאומן, בזכות זה 
 אנחנו זוכים להתפלל!

התפללנו על להגיע לאומן כל כך הרבה שעות? מתי? מתי 
בסדר, כל אחד אמר פה ושם איזה משהו, כולם באים, 

 קונים כרטיס וטסים.
עכשיו שראיתי שזה עורר אותנו לעמוד בתפילה, או! זו ו

כבר נקודה שצריכים להגיד עליה תודה. הרי תמיד אנחנו 
 מאמינים שהרע הוא טוב, ואומרים תודה על הרע. אבל

כשאנחנו כבר רואים את הטובה, אז בטח שצריכים להגיד 
תודה. ומה הטובה? שאנחנו עכשיו זוכים להרבות 

 בתפילה.
כמו כל דבר רוחני, מה שתמיד אמרתי להגיד תודה  אבל,

על הייסורים, זה רק על הייסורים, אף פעם לא אמרתי 
להגיד תודה על עצם החיסרון הרוחני. מה, שאדם יגיד 

עושה עבירות? או תודה שהוא לא עושה תודה שהוא 
 מצוות. זה אף פעם לא אמרתי את זה.

התודה היא תודה על הייסורים! זה  –לזכור תמיד  צריכים
התודה! מה, אדם יגיד תודה על שהבן שלו ירד מהדרך? 
מה פתאום! אלא יגיד תודה על הייסורים שיש לו על זה 

 שהילד שלו ירד מהדרך.
בית, זה שטויות לומר ככה. צריך  ו תודה שאין לו שלוםא

להגיד תודה על הייסורים שיש לו מהחוסר שלום בית. 
 התודה היא רק על הייסורים.

נכון, עכשיו יש לנו ייסורים גדולים מזה שסגרו את הדרך 
לאומן, אז ודאי שצריכים להגיד תודה על הייסורים שיש 
לנו. אבל מצד שני צריכים לעמוד בתפילה לפתוח את 

 .הדרך
צריכים להגיד תודה זה פשיטא, בוודאי כל מה שקורה  אז

זה הכל לטובה, ועוד נראה איך שהכל יתהפך לטובה. 
אנחנו כולנו ביחד נראה איך הכל מתהפך לטובה. אבל 
ברוחניות אדם צריך לרצות ולרצות ולרצות! להתפלל 

עד  –ולרצות! להיות עקשן ברצון ועקשן בתפילות 
 שיקבל! זה ברוחניות.

 

שאלה: אני ב"ה מתחזק מהרב ומהדיבורים, אבל בכל 
אופן קשה לי להודות על הרע, בפרט כשאני רואה 
בתהילים שדוד המלך הרבה גם לשפוך ליבו לפני ה' 
יתברך בהרבה ביטויים של כאב, כמו 'למה עזבנתי', 
וכד', אם זו הדרך למה דוד המלך כן הרשה לעצמו לא 

 תמיד להגיד רק תודה ולשמוח?
כשאדם רחוק מה', ודאי שאפשר להגיד למה ובה: תש

 אומרים תודה רק על –עזבתני, ולהתפלל. אני אמרתי 
הייסורים! דוד המלך לא מתלונן על גשמיות, גם מה 
שנראה שהולך על אויבים וצרים, הכוונה על רוחניות. 
ותמיד דוד המלך מתחיל עם תודה, מזמור לדוד, מזמור. 

קודם כל מזמור, מתחילים  אח"כ הוא מתחיל לספר. אבל
תמיד עם מזמור, עם תודה, אח"כ דוד המלך מתחיל לספר 

 לה' יתברך מה שעובר עליו.
שיש מקום לספר לה' מה שעובר עליו בהתבודדות, ודאי 

חייב! מה, אדם ישקר את עצמו? אדם יגיד: "רבונו של 
עולם, זו המציאות, שכך וכך עובר עליי, וכואב לי, וקשה 

ך תודה...", הכל צריכים להגיד לבורא עולם. לי להגיד ל
 צריך להיות אמיתי! צריכים להיות אמיתיים!

 
 שאלה: יש לרב איזו עצה בשבילי לזכות לישועה?

הוצאתי עכשיו חוברת שקוראים לה 'חוק תשובה: 
התודה'. בחוברת הזו כתבתי איך עושים את החוק של 

לפעמים צריכים קצת  100%התודה, וזה חוק שעובד 
! אז תזמין לך חוברת. 100%סבלנות, אבל החוק עובד 

ולא רק לעצמך אחד, תזמין כבר מאה! זה כלום! ממש 
תתן לבנאדם גרושים! ואין לך צדקה יותר גדולה מזו, ש

חוברת כזו שתציל לו את החיים, ובטח שגם לך זה יפעל 
 ישועה.

ו סיפר לי תלמיד שלי שיחיה שמישהי שהמון שנים עכשי
לא היו לה ילדים, עשתה את החוק של התודה חודש אחד, 
אחרי חודש עדיין שום דבר לא זז, והיו לה מחשבות 

, לא! עשתה עוד חודש –להפסיק, אע"פ כן היא החליטה 
 עכשיו התעברה! –וחודש שלישי 

! כי החוק עובד מאה אחוז! תקח מאה חוברות. אתה לא אין
חייב להפיץ את הכל ביום אחד. כל הזמן יהיה לך בתיק 
שלך כמה חוברות. ותבוא לאנשים שאתה מכיר, תגיד להם 
'החוברת הזו זה משהו, חבל על הזמן, זה מתיקות החיים', 

א להתבייש! אתה מזכה את תמצא את המילים הנכונות! ל
הרבים! מה אני יכול להגיע לכל עם ישראל לבד? תעזור 

 לי! אתה תראה איזה ישועות יהיו לך!
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 • ושבת  עד  ד' •
שונאי  שבקשו  בשעה  כי  מספר:  המדרש 
להיכנס,  פחדו  הבית,  להר  להיכנס  ישראל 
ולכן אמרו שיכנס קודם אחד מישראל, אבל 
לא היה בנמצא שום יהודי שיסכים להיכנס, 
יוכל  שיכנס  מי  כי  והבטיחו  הרומאים  עמדו 
קם  אז  שירצה,  חפץ  איזה  לעצמו  לקחת 
ונכנס  שמו  משיתא  ויוסף  אחד  עול  פורק 
יצא  ספורות  דקות  כעבור  והנה  לביהמ"ק, 
ובידו הוא נושא את המנורה הטהורה, כשראו 
של  דרכו  'אין  אמרו,  המנורה  את  הרומאים 
הדיוט להשתמש בזו', כנס שוב וקח לך דבר 
משיתא  יוסף  התחרט  רגע  באותו  אך  אחר, 
הבטיחו  שוב,  להיכנס  רצה  ולא  מעשהו,  על 
שנים,  שלש  במשך  מס  מתשלום  פטור  לו 
גם אז סירב יוסף ואמר 'לא די לי שהכעסתי 
שניה'?  פעם  אכעיסנו  אחת  פעם  בוראי  את 
לקחוהו הרומאים ויסרו אותו ביסורים קשים 
והוא היה צועק ואומר 'אוי לי שהכעסתי את 
קול  בת  יצאה  נשמתו,  שיצאה  עד  בוראי' 

ואמרה 'יש קונה עולמו בשעה אחת'.
ומצאוך  לך  'בצר  לישראל,  אומר  רבנו  משה 
ושבת  הימים  באחרית  האלה  הדברים  כל 
שיהיה  יהודי  שאפילו  דהיינו  אלוקיך',  ד'  עד 
באיזה מצב שיהיה והוא חוזר בתשובה באמת, 
אם  ואפילו  תשובתו,  את  מקבל  הקב"ה 
תשובתו היא רק מתוך הדחק, כי הוא לא יכול 
עליו,  העוברים  והקשיים  הצרות  את  לסבול 
'בצר לך', בכל זאת מקבל השי"ת את תשובתו.
ידוע  אבל  המצרים,  בין  ימי  חלפו  אמנם 
ההכנה  הוא  אב  חודש  של  שעניינו  הוא 
בשמו:  שמרומז  כמו  הדין,  ולימי  לתשובה 
א"ב – ר"ת א'לול ב'א, ובעת הזאת כשמגיע 
זמן התשובה, לפעמים מתחיל אדם לחשוב 
שהקב"ה אינו רוצה את תשובתו ח"ו, משום 
מפחד  הוא  כי  רק  בתשובה  חוזר  שהוא 
מהדין, או בגלל צרותיו שעלו למעלה ראש 
היא  האמת  אבל  לסובלם,  עוד  יכול  ואינו 
לאדם  שולח  שהשי"ת  הסיבה  לפעמים  כי 
יסורים היא כדי שישוב בתשובה, ואם אדם 
ועוזב את  ובלב שלם  חוזר בתשובה באמת 
את  מיד  מקבל  הקב"ה  אזי  הרעים,  מעשיו 

תשובתו וסולח לו על כל עוונותיו.
)ע"פ טיב התורה-ואתחנן(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

רבינו, מלמדת  'ואתחנן' שהתפלל משה  כמנין  המרובות  תפילותיו 
הבורא,  מאת  ומשאלותינו  צרכינו  את  נבקש  בו  הדרך  את  אותנו 
והוא - כי לא נבוא מיד אל בוראנו בבקשה ובתחינה ולבקש מלפניו 
שנפתח   - הדרך  היא  כך  אלא  ובקשתינו,  חסרוננו  את  שימלא 
בהודאה על העבר ובשבח על כל הטובה שעשה עמנו הבורא, ורק 

אחר כך נבקש את החסר לנו.
הודאה על העבר

זה הדבר נלמד ממשה רבינו עליו השלום אשר ביקש והפציר, ִהְרָּבה 
והתחנן, עד שיתן לו הקב"ה אפשרות ורשות להיכנס לארץ, הוא היה 
חפץ מאוד כי בעל היכולת יבטל את שבועתו וגזירתו לבלתי יכנס 
ארצה, אך לא התחיל תיכף בתפילה ותחנונים על זה, אלא התחיל 
באמרו  הנורא  גדלותו  ובהפלגת  הגדול,  לשמו  והודיה  שבח  בדברי 
ר  ְדְלך ְוֶאת־ָיְדָך ַהֲחָזָקה, ֲאׁשֶ ָך ֶאת־ּגָ ה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת־ַעְבּדְ 'ַאּתָ
ָך', רק אחר כך  יָך ְוִכְגבּוֹרֶתֽ ה ְכַמֲעׂשֶ ר־ַיֲעׂשֶ ַמִים ּוָבָאֶרץ ֲאׁשֶ ָ ּשׁ ִמי־ֵאל ּבַ
ֶאת־ָהָאֶרץ  ְוֶאְרֶאה  א  ָרה־ּנָ 'ֶאְעּבְ הנודע  בקשתו  את  וביקש  המשיך 

ָבנֹון'. ה ְוַהּלְ ן ָהָהר ַהּטֹוב ַהּזֶ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ר ּבְ ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ
כי הפותח את תפילתו תיכף ומיד בתביעת צרכיו בלא שיודה לפני 
הגון  גורם שיבדקו בשמים ממעל אחרי מעשיו, האם  הוא  הרי  כן, 
וכשר הוא ומן הראוי שימלאו בעדו את חפציו ומשאלותיו, והיה אם 
- כאשר  היפך בקשתו  עליו שיעשו  אזי מעורר  לכך  ראוי  אינו  ח"ו 
פירשו חז"ל על 'עיון תפילה', ברם לא כן הדבר כאשר מתחיל בדברי 
הודיה ורק אחר כך תובע את צרכיו אזי פותח שערי רחמים ורצון, 
על  מקטרגים  אין  אף  בעבורו,  השפע  ויתפשט  שישתלשל  וגורם 
תפילתו – מאחר שבאה עם הודאה, מי יחפוץ למנוע את ההודאה 

להיכנס לפני הבורא.
נמצאנו למידים את גודל כוחו של ההודאה, כאשר תחזינה עינינו את 
הסדר האיך תיקנו אנשי כנסת הגדולה את סדר התפילה, בהקדימם 
את ברכות השחר והמצוות תיכף בהתחלת היום כאשר ממשיכים 
במזמורי שבח ותהילה בסדר פסוקי דזמרה, והגדילו בברכות קריאת 
שמע הן לפניה והן לאחריה שהם כולם מלאים בשבח, אף תפילת 
העמידה פותחת ומסיימת בברכות של הלל והודאה – כי אכן ההודיה 
חשובה עד למאוד ובשעריה נכנסים אל התפילה, ואף זוכים להענות 

יותר דרכה.
אין להם שיעור

לו  בתפילה, שבמידה שאין  כן  מה שאין  בהודאה  יש  נוסף  חידוש 
לאדם מה לבקש אזי ישב בדד וידום מלהתפלל, אך לא כן בהודאה 
שאין שיעור וחקר לכמה שניתן להודות על העבר ואף על העתיד 
ל  ּכָ ַעל  ְלָפֶניָך  ֲאִני  'מֹוֶדה  שבת(  )ליל  הזמירות  בסדר  שנקבע  כפי 
י'. לא זו בלבד,  ה ָעִתיד ַלֲעֹשֹות ִעּמִ ר ַאּתָ ִדי ַוֲאׁשֶ יָת ִעּמָ ר ָעֹשִ ַהֶחֶסד ֲאׁשֶ
אלא אף מי שיש לו מזונותיו מוכנים לפניו, נפסק בשו"ע כי עדיין 
מוטל עליו החיוב להתפלל שיהיו מזונותיו מצויין לו בכבוד – למרות 
ומוכן  כבר  ערוך  שמזונו  מאחר  זו  בתפילה  צורך  אין  הנראה  שלפי 

לנגד עיניו, אם כן תפילה זו למה לי.

הוא  שה'  ההכרה  מכח  כי  מהודאה,  גם  נובעת  זו  שתפילה  אלא 
ממציא את כל המציאות, מזה באה לו תפילתו לבקש ממנו שיוסיף 
ויתן לו את כל צרכיו טוב במילוי וברווח גדול, כפי שמברכים בברכת 
ְלעֹוָלם  ָמזֹון  ָלנּו  ֶיְחַסר  ְוַאל  ָלנּו  ָחַסר  ִמיד לֹא  ּתָ דֹול  ַהּגָ 'ּוְבטּובֹו  המזון 

דו ֹל' הרי שמכח ההודיה באים לידי תפילה. מֹו ַהּגָ ֲעבּור ׁשְ ָוֶעד, ּבַ
שבע יפול צדיק וקם

גם אם התפלל ולא נענה בל יתייאש וישבר בעצמו - בהרגשות שאינו 
אלא  לתפילתו,  חשיבות  ח"ו  שאין  עד  שמיא,  כלפי  מאומה  שוה 
אדרבה יתאמץ יותר בעבודת ה' ובל ישגיח אם יש שכר לפעולתו, 
אלא כעבד לפני אדונו, כאשר ראינו גבי משה רבינו שמוכיח את בני 
אֶמר ה' ֵאַלי ַרב־ ַמע ֵאָלי, ַוּיֹ י ְלַמַעְנֶכם ְולֹא ׁשָ ר ה' ּבִ ְתַעּבֵ ישראל - 'ַוּיִ
ה', הרי שגילה להם שלא קיבל  ָבר ַהּזֶ ּדָ ר ֵאַלי עֹוד ּבַ ּבֵ ָלְך ַאל־ּתֹוֶסף ּדַ
הקב"ה את תפילתו בגללם, יען שהכשילו אותו בעוון מי מריבה, ולא 

זו בלבד אלא אף נאמר לו שלא יוסיף ויתפלל עוד.
הרי אף שהתפלל חמש מאות וחמש עשרה תפילות ולא נענה, רק 
להיכנס  בלא  הארץ  את  ולראות  ההר  אל  לעלות  הזכות  לו  ניתנה 
יומו  עד  בעבודתו  והמשיך  בקרבו,  ליבו  נשבר  לא  זאת  עם  אליה, 

האחרון עלי אדמות בלא שאילות וקושיות.
מזה נראה לעצמנו מוסר השכל, הגם שיש תפילות שאינם מתקבלים 
תיכף לתפילתה, אך בל לנו להישבר ולחשוב מחשבות אוון שאיננו 
ראויים וחשובים לפני המקום, אלא תפקידנו הוא להמשיך ולהתפלל 
שוב ושוב, עד בוא עת ישועתינו וקבלת תפילתינו ברחמים וברצון, 

בבוא הזמן הקצוב והמיועד לפקידתנו וגאולתינו השלימה.
פני משה כפני החמה

משה רבינו אכן נשאר בסופו של דבר במדבר, כפי אשר עלה בדעת 
ימי  מששת  כבר   – ָספּון  ְמֹחֵקק  ֶחְלַקת  ִּכי־ָׁשם   - שם  להיותו  עליון 
להכתיר  נצטווה  אולם  נבו,  בהר  קבורתו  מקום  לו  הוכן  בראשית 
אחריו את יהושע בן נון להמשיך בהנהגת העידה אשר יוליכם ואשר 
'ְוַצו  לו  נאמר  רועה, לפיכך  אין להם  ישארו כצאן אשר  ולא  יביאם 
הרי אף שהוא עצמו לא יעבור – אלא  ֵצהּו'  ְוַאּמְ ֵקהּו  ְוַחּזְ ַע  ֶאת־ְיהֹוׁשֻ
ְוהּוא  ה  ַהּזֶ ָהָעם  ִלְפֵני  ַיֲעֹבר  י־הּוא  'ּכִ כמאמר  לארץ  יכניסם  תלמידו 
ר  ַיְנִחיל אֹוָתם' ואילו משה רבינו רק יראנו כדכתיב 'ֶאת־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ְרֶאה', אך עם כל זאת לא נמנע מלהמליכו בלב שלם. ּתִ
גלומים  טובות  מידות  כמה  נפלא  השכל  מוסר  נלמד  זה  ממעשה 
בפעולה זו, שהרי למרות הידיעה שכלתה מלכותו ואינו נכנס בעצמו 
לארץ ישראל, עם כל זה הכתיר את תלמידו ומשרתו אחריו במאור 
נצטווה  כאשר  הודו,  את  מעליו  השפיע  ואף  חפיצה  ובנפש  פנים 
ָרֵאל'  ֵני ִיׂשְ ל־ֲעַדת ּבְ ְמעּו ּכָ ה ֵמהֹוְדָך ָעָליו ְלַמַען ִיׁשְ מפי הגבורה 'ְוָנַתּתָ
וכדאיתא בגמרא: 'פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה', כידוע 
שהלבנה מקבלת את אורה מהשמש המקרינה עליה מאור זיווה, כך 
האיר משה רבינו על תלמידו יהושע שלא מש הימנו מתוך האוהל. 
וממנו ניקח דרך חיים להתנהג בעין טובה לזולת ולשמוח בשמחתו 

בשלימות.

תֹוָדה ָעָריו ּבְ אּו ׁשְ ּבֹ
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פ"שת ןאתתאו תשרפ | א

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

יסןד גדןל במשאתן הטהן"ה של המה"רל

 בפסןק ה"אשןו רשמע יש"אלר מקבלים י"את ה'
בפ"שת רןאהבת את ה' אלקיךר מקבלים אהבת ה'

בפרשתנו פרשת ואתחנן דבר בעתו מה טוב, 

מקיימים  שאנו  שמע  קריאת  במצות  להתבונן 

פעמיים באהבה בכל יום )דברים ו-ד(: "שמע ישראל 

ה' אלקינו ה' אחד". חכמינו ז"ל מגלים לנו במדרש 

לפני  תיקן  אבינו  יעקב  כי  ב-לה(  )דב"ר  בפרשתנו 

פטירתו מצות קריאת שמע לכל ישראל:

לקריאת  ישראל  זכו  מהיכן  ישראל.  "שמע 

לכל  קרא  למיתה  יעקב  שנטה  משעה  שמע, 

השבטים ואמר להן, שמא משאני נפטר מן העולם 

כתיב  שכך  מנין,  אחר,  לאלוה  משתחווים  אתם 

מהו  וגו',  יעקב  בני  ושמעו  הקבצו  מט-ב(  )בראשית 

ישראל  ֵאל  להן  אמר  אביכם,  ישראל  אל  ושמעו 

ישראל  שמע  לו  אמרו  זולתו[.  ]ואין  הוא  אביכם 

ברוך  בלחישה  אומר  והוא  אחד,  ה'  אלקינו  ה' 

לוי, ומה  ועד. אמר רבי  שם כבוד מלכותו לעולם 

ישראל אומרים עכשיו, שמע אבינו ישראל, אותו 

הדבר שציוויתנו נוהג בנו, ה' אלקינו ה' אחד".

בגמרא )פסחים נו.( מוסיפים חכמינו ז"ל לפרט 

ביתר הרחבה, שיח סוד שרפי קודש זה שהתקיים 

כפי  הקדושים  השבטים  לבניו  אבינו  יעקב  בין 

שדרשו על הפסוק )בראשית שם-א(:

ואגידה  ויאמר האספו  בניו  יעקב אל  "ויקרא 

הימין  קץ  לבניו  לגלות  יעקב  ביקש  לכם. 

ונסתלקה ממנו שכינה, אמר שמא חס ושלום יש 

ישמעאל  ממנו  שיצא  כאברהם  פסול,  במיטתי 

ואבי יצחק שיצא ממנו עשו. אמרו לו בניו שמע 

ישראל ה' אלקינו ה' אחד, אמרו כשם שאין בלבך 

אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. באותה שעה 

מלכותו  כבוד  שם  ברוך  ואמר,  אבינו  יעקב  פתח 

לעולם ועד.

אמרו  לא  נאמרוהו,  נעביד,  היכי  רבנן  אמרי 

התקינו  יעקב,  אמרו  נאמרוהו,  לא  רבינו,  משה 

שיהו אומרים אותו בחשאי. אמרי דבי רבי אמי, 

]מיני  קדירה  ציקי  שהריחה  מלך  לבת  משל 

יש  לאכלם[  רוצה  ]שהיא  תאמר  אם  מתיקה[, 

לה גנאי, לא תאמר יש לה צער, התחילו עבדיה 

להביא לה בחשאי".

כבר נתייגעו המפרשים לבאר כל אחד על פי 

"ברוך  דרכו, מה ראה יעקב אבינו על ככה לומר: 

שם כבוד מלכותו לעולם ועד", ואילו משה רבינו 

אמר  ולא  ישראל"  "שמע  רק  אמר  התורה  נותן 

הבושה  מהי  ביאור,  צריך  ועוד  זאת  שם".  "ברוך 

כך  כדי  עד  מלכותו",  כבוד  שם  "ברוך  באמירת 

שתיקנו לאומרו בחשאי.

 רןאהבת את ה'ר עם אןת ן'
כי צ"יך להקדים י"את ה'

פתח דברינו יאיר לבאר שיח סוד שרפי קודש 

של יעקב אבינו ובניו השבטים, על פי מה שנקדים 

לבאר מה שכתב ה"אור החיים" הקדוש בפרשתנו 

)דברים ו-ה(, לפרש מה שפתח הכתוב: "ואהבת את 

ה' אלקיך", בתוספת אות ו', ללמדנו שלפני אהבת 

ה' צריך להקדים יראת ה', ובלשון קדשו:

"ואהבת אמר בתוספת וא"ו, לומר מלבד מצות 

שמע ישראל שהוא קבלת עול מלכות שמים, היא 

מצות אהבת ה'. עוד ירצה ]שביקש הכתוב[ להעיר 

להקודם לאהבה ]על מה שקדמה לאהבת ה'[, על 

אין  רטז.(  ויקהל  פרשת  הקדוש  )זוהר  ז"ל  אומרם  דרך 

היראה,  בו  שתקדים  עד  האהבה  גדר  משיג  אדם 

והוא אומרו ואהבת מלבד גדר היראה, ואומרו את 

ה', פירוש על ידי האהבה אדם מתדבק בה'".

כי  ביאור,  צריכים  הקדושים  דבריו  אמנם 

ה.(:  )פסחים  גדול הוא בכל מקום  הן אמת שכלל 

מצינו  היכן  אולם  ראשון",  ענין  על  מוסיף  "וי"ו 

במצות קריאת שמע שהקדים הכתוב לצוות על 

"ואהבת"  יראת ה', שנוכל לפרש כי מה שכתוב 

להוסיף  שצריך  ללמדנו  כדי  הוא  ו',  בתוספת 

אהבת ה' על יראת ה'.

נקדים לבאר מה שנפסק להלכה בשלחן ערוך 

)או"ח סימן ס סעיף ה(: "הקורא את שמע, ולא כוון לבו 

ידי  יצא  לא  ישראל,  שמע  שהוא  ראשון  בפסוק 

חובתו. והשאר, אם לא כוון לבו, אפילו היה קורא 

קריאת  בעונת  האלו  הפרשיות  מגיה  או  בתורה, 

שמע יצא, והוא שכוון לבו בפסוק ראשון". בדרך 

שהוא  ישראל"  "שמע  כי  בזה,  הכוונה  הפשט 

בכוונה,  להיות  צריך  שמים  מלכות  עול  קבלת 

ואחרי שכבר קיבל עליו עול מלכות שמים, כבר 

יוצא אפילו אם לא אמר השאר בכוונה.

 צ"יך להשתדל על י"את ה'
ןאז יקבל אהבת ה' במתאה

הטעם  עמקות  ביתר  לבאר  נראה  אמנם 

משאר  יותר  ישראל"  ב"שמע  לכוון  שצריך 

שמבואר  מה  פי  על  שמע,  קריאת  פרשיות 

זוהר  ומקור הדברים בתיקוני  בספרים הקדושים 

לא  ורחימו  דחילו  בלא  "אורייתא  כה:(:  י  )תיקון 

ואהבה  יראה  בלא  תורה  פירוש,  לעילא".  פרחת 

אינה פורחת למעלה. וכן מבואר עוד )שם(: "תורה 

לסלקא  יכילת  לא  ורחימו  דחילו  בלא  ומצוה 

ולמיקם קדם יה". פירוש, תורה ומצוה בלא יראה 

כי  ה',  לפני  ולעמוד  לעלות  יכולות  אינן  ואהבה 

את  המעלות  כנפיים  שתי  הן  והאהבה  היראה 

התורה והמצוות למעלה.

והנה בענין השילוב הנפלא של יראה ואהבה, 

המגיד  של  קדשו  מדברות  גדול  יסוד  למדנו 

כפי  זי"ע,  ממעזריטש  בער  דוב  ר'  הרבי  הקדוש 

שהביא ב"קדושת לוי" )לקוטי ש"ס שבת עז:(, כי אדם 

ועל  ה',  יראת  כדי להשיג  צריך להשתדל בעיקר 

ידי זה יזכה לאהבת ה' בבחינת מתנה מלמעלה. 

הנה הדברים בלשון קדשו:

ליראה  יתברך  השם  עבודת  ושורש  "יסוד 

היראה  מקום  ובכל  יתברך,  שמו  את  ולאהבה 

מהשם  לירא  צריך  שמקודם  לאהבה,  קודמת 

החיים כמתנה 
לפגוע בלי לעשות כלום

אתה מבקש משהו ממכר שלך והוא מסרב. איך 
אתה מרגיש? כולנו עברנו פעם מקרה כזה, ותמיד 

התחושה לא נעימה עד קשה.

אצל  בולט  זה  'לא'.  המילה  את  לשמוע  קל  לא 
להם  נותנים  שלא  ילדים 
ישנם   – מבוקשם  את 
את  לאבד  שיכולים  ילדים 

העשתונות.

שהם  מבוגרים,  אצל  וגם 
נדיר  לא  זה  מרוסנים,  יותר 
תיגמר  כזה  מסוג  שפגיעה 

בהתפרצות.

לא  האדם  אם  גם  אבל 
חוץ,  כלפי  כלום  מראה 
פעמים רבות הפגיעה כל כך 
מתייסר  שהאדם  עד  קשה, 
ובייסורי  במחשבות  ממש 
תחושת  בין  מיטלטל  נפש, 
העלבון לבין הרצון לנקום, בין 
מחשבה לנתק כל קשר, לבין 
לא  שלעולם  לעצמו  הבטחה 

יבקש כלום האדם הזה.

חכמינו  של  הדוגמה  מה 
ולא  תיקום  'לא  למצוות 
לראות  מצפה  הייתי  תיטור'? 
שפוגע  אדם  של  דוגמה 
שמעורר  מה  וזה  בחבירו, 
בחבר את הרצון לנקום. אבל 

לא כך הוא.

הדוגמה של חכמים היא אדם שמבקש כלי עבודה 
גואה  הנקמה  רגש  ועכשיו  בסירוב,  ונתקל  מחבירו 
ובאה   – המסרב  כלפי  בשנאה  מתמלא  הוא  בו, 
התורה ללמד אותנו לשלוט ברגשות הקשים האלה. 
והם  מכירים  שכולנו  הטבעיים  הרגשות  אֶלה  אבל 

מתעוררים דווקא בשעה שאומרים לך לא.

גדלה  כך   – לקבל  מצפה  יותר  שאתה  וככל 

אתה  השליליים.  הרגשות  כל  ומתעצמים  האכזבה 
אומר לעצמך: "כל כך הרבה טובות עשיתי לבן אדם 
הזה, אף פעם לא אמרתי לו לא, כמה נתתי לו, כמה 
הקרבתי מעצמי, ועכשיו מה בסך הכול ביקשתי, מה 
אכפת לו, איזה אדם רע, איזה קמצן, איזה אטום..." 

זה התסכול הגדול ביותר.

לעיקר  שגורם  מה  זה 
לילדים,  הורים  בין  המריבות 
בין אחים ובין חברים טובים. 
הגדולה,  הקרבה  דווקא 
מצפים  שהם  זה  ודווקא 
מה  זה   – ליותר  מהזולת 
שגורם לאכזבה עמוקה יותר 

ולרגשות סוערים יותר.

דמות של מלאך
הזאת,  ההקדמה  לאור 
רבינו  משה  של  דמותו 
נראית  הפרשה  בתחילת 
ממש  אנושית,  בלתי  כמעט 

מלאכית.

בשביל  עשה  לא  הוא  מה 
ה' ובשביל עם ישראל? כמה 
שנים יגע וטרח להגיע לרגע 
במצרים  עוד  הזה?  הגדול 
ישראל  לעם  מבטיח  הוא 
כולם  ויגיעו  ממצרים  שֵיצאו 
ארץ  הנכסף,  ליעד  יחד 
הוא  שנה  ארבעים  ישראל; 
והנה,  נפש;  במסירות  טורח 
במרחק נגיעה מהרגע הגדול 
 – שאיפותיו  כל  והתגשמות 

הוא מקבל את הסירוב של חייו.

ומשה – לא נפגע ולא לוקח ללב, לא כועס על ה' 
ולא בא בטרוניה.

זה  את  יודעים  אנחנו  זה?  את  יודעים  אנחנו  איך 
תפילה  ועוד  תפילה  להתפלל,  ממשיך  שהוא  מכך 
לשנייה  להאמין  מפסיק  לא  הוא  תפילה.  ועוד 

מחדש  פעם  ובכל  פירות,  תעשה  שלו  שהתפילה 
שהתפילה לא נענית, הוא לא מתאכזב ולא שובר 
תפקידיו  כל  ובמילוי  בעבודתו  וממשיך  הכלים  את 

בנאמנות מוחלטת.

אנושי?  רגש  רבינו  למשה  אין  וכי  כאן?  קורה  מה 
איך הוא לא נפגע עד עמקי נשמתו? איך לא נוצר 

אצלו משבר ֵאמּון חמור מאוד?

והתשובה היא שמשה רבינו פשוט חי את הידיעה 
שלא מגיע לו כלום. הוא לא חשב שמגיע לו משהו. 
לכן הוא מבקש הכול הכול במתנת חינם. אם הייתה 
לא  התורה   – לו  שמגיע  מחשבה  טיפת  לו  נכנסת 
היה  רבינו  שמשה  וברור  'ואתחנן',  אומרת  הייתה 
הקשות  המחשבות  לכל  ליפול  עצומה  בסכנה  אז 

והרגשות המייסרים של האכזבה מן הסירוב.

מכלכל חיים בחסד
אבל איך זוכים לכך? מצד אחד זה לא קל, אבל 
זה גם לא קשה. צריכים לשנות סוויץ' במוח. איך? 
ההרגשה  את  בתוכנו  לטפח  שמפסיקים  ידי  על 
האכזבות  לכל  שגורמת  ההרגשה  זו  לי'.  'מגיע 
להרגיש  מה  לך  אין  לחבירו  אדם  בין  גם  והנפילות. 
לא  שבאמת  עולם  בורא  כלפי  שכן  וכל  לך,  שמגיע 

חייב לנו כלום.

וכל  חיים"  "קורות  לכתוב  ישב  לא  רבינו  משה 
"מה  הכותרות  תחת  שורות  כמה  הוסיף  יום 
עשיתי היום", "כמה מסרתי את נפשי היום", "כמה 
ייחס  לא  פעם  אף  הוא  וכדומה.  היום..."  התפללתי 
ייחס  רבינו  משה  אלא  לעצמו.  שלו  העשייה  את 

הכול לה' יתברך וראה בהכול מתנת חינם.

נשימה  שכל  המציאות  את  בשלימות  חי  הוא 
האוכל  כל  שכן  כל  חסד,  פשוט  זה  נושם  שהוא 

שהוא אוכל.

חיים  "מכלכל  בתפילה:  אומרים  שאנחנו  כמו 
בחסד" – ה' מכלכל את כל העולם ואף אחד בעולם 
לא יכול לומר שמגיע לו שה' יכלכל אותו. הכול זה 
מתנת  מבקש  רבינו  משה  ואם  חינם.  ומתנת  חסד 
לומר  שיוכל  רבינו  ממשה  יותר  ראוי  מי   – חינם 

שמגיע לו?

לא עשית. קיבלת!
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אתה אומר לעצמך: 
"כל כך הרבה 

טובות עשיתי לבן 
אדם הזה, אף פעם 
לא אמרתי לו לא, 
כמה נתתי לו, כמה 
הקרבתי מעצמי, 
ועכשיו מה בסך 

הכול ביקשתי, מה 
אכפת לו, איזה אדם 

רע, איזה קמצן, 
איזה אטום..." זה 
התסכול הגדול 

ביותר.

כל יהודי אני אוהב
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