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he Gemoroh debates whether there ever was a Ben 
Sorer Umore, a son who rebels by stealing money 
and enjoying the meat and wine he bought with that 

money. If it didn’t ever happen then its intent is to teach us a 
lesson. What would that lesson be?
 
Our Chachamim explain that he is killed while he is still 
innocent, not really deserving to die, in order to avoid his 
inevitable legacy, that of a thief and eventual murderer. I 
believe the Chachamim are teaching us the lesson referred 
to in today's society as a ‘gateway drug', something which 
itself (while not harmless) isn’t significantly bad, but leads to 
something worse.
 
Our actions and vices change us. They change our presumed 
needs and what we consider to be our individual rights. 
People are not constant and if a specific pleasure satisfies us 
it only does so for a while. Eventually, we will need something 

“stronger”, unless we break the habit.
Looking at the internet, even if only at innocent sites, is a 
gateway pleasure. We’ll eventually need more time and look 
at worse things. I have seen people who found themselves 
with a little extra money begin by buying a luxury car and 
having it open them up to buying nice things, including 
expensive wines, boats, etc.
 
We should always be careful when we allow ourselves to 
do anything which is pure pleasure (wine and meat) and it 
stops us from doing what we should be doing (just as the 
Ben Sorer Umore has to steal to get his pleasure). I have 
seen many B’nei Torah give up learning time for pleasures, 
involved parents become distanced from family, and all-
around good people become trapped in what was initially 
an innocent activity. Always consider if what you are about 
to begin enjoying is a gateway pleasure. It can be a doorway 
which you can’t escape from.
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By Rabbi Shmuel Gluck

T

roperly responding to the Yomim Noraim is always a 
challenge. It becomes a bigger challenge for those that 
are busy, whether working or taking care of their large 

families, and even for Rabbeim and Yeshiva students. We push 
off acknowledging that the Yomim Noraim are around the 
corner until, what should have been a 
40-day process beginning from Rosh 
Chodesh Elul is crammed into three 
days, Rosh Hashana (followed by 
another week of diversions) and Yom 
Kippur.
 
Our lack of preparation creates a hollow 
feeling, a feeling of inadequacy, and a tinge 
of guilt which fills us up. Those feelings 
cause us to give up, experiencing the Yomim 
Noraim as bystanders. We survive the 
Davening as if we want to leave the event but can’t because 
we already paid for it and want to get our money’s worth.
 
So, this year, I want to help us get a head start by sharing with 
you a few thoughts. Here are a few ideas for us to consider.

 
People should never, when looking to grow, and especially in 
Elul, limit their focus to their behaviors. That’s equivalent to 
bribing Hashem by coming on time to Davening or calling 
our parents every day until after Yom Kippur. We know (and 

more importantly, they know) that we are 
going to stop our commitments shortly 
after Yom Kippur. We would be offended if 
someone who needed a loan from us acted 
nice to us until we deposited the check. 
Hashem, while being more gracious than 
we are, is certainly not fooled.
 
Instead, we need to do what comes most 
difficult for us. We have to think. (Thinking 
jobs pay more than physically laborious 
ones so you know it has to be more 

difficult.) Just the act of thinking already primes us to be a 
better person and a better Eved Hashem.
 
What should we think about? That’s difficult to answer because 
the answer is a personal one. Those that are accustomed to 
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Parshas Ki Seitzei - The Ben Ish Chai’s Yahrtzeit, Shofar and Teshuvah 
By David Gurwitz 

 
Our learning should be a zechus for the neshamah of the Ben Ish Chai, whose yahrtzeit is the 13th of Elul. 
He was niftar in 5658.  

These thoughts from the Ben Ish Chai were taken from “In the Service of the King” regarding the shofar 
we hear during Elul and on Rosh Hashanah. This sefer is one of several published on the words of the Ben 
Ish Chai by Yeshivat Ahavat Shalom, which was founded in 1972 by Rav Yaakov Hillel. Rav Hillel wrote a 
sefer consisting of essays on all aspects of Jewish life called “Ascending Jacob’s Ladder,” which rarely 
leaves my desk and is highly recommended.  

We have been hearing the shofar since the beginning of Elul. So many people asked me to remind them 
about what I wrote last year regarding how the Ben Ish Chai teaches us to hear the shofar in such a more 
meaningful way. After reviewing these thoughts, I have been inspired again and decided to start with what 
I wrote last year:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mongst the many Mitzvos of Parshas Ki Setzei, 70 
according to the Sefer Hachinuchs count, there 
is one that is repeated from Parshas Mishpatim 

23:4. Why some Mitzvos are repeated and others are 
not deserves numerous articles alone; this is not going 
to be one of them. The Mitzvos Aseh and Lo Saasei of 
Hashavas Aveida are among those repeated. It is also a 
Mitzvah taught to young children regularly as soon as 
they can understand it. I wondered for years why many 
Yeshiva’s starts the boys venture into Gemara with 
Bava Kama- there is a logic to teaching something they 
can easily relate to rather than a bull goring a donkey 
etc. I then heard- if I’m not mistaken from Rav Yaakov 
Kamenetzky - that it’s important for every child to know 
and respect somebody else’s property, and understand 
everyone’s responsibility to treat it with reverence. It is of 
interest that many, if not most, children’s choice of words 
to initiate their vocabulary is “me” or “mine”. The hope is 
that teaching Baba Kama will alert the child (maybe even 
the adult) that other people also say “me or mine”, and we 
are all obligated to live with that in mind. Maybe the early 
childhood lessons of Hashavas Aveidah also endeavor 
the same goal. “Yenem’s Gelt!” It is the right thing to 
do. Others, in fact, start with מציאות   אלו that deals with 
Hashavas Aveida (which is in fact much easier to teach at 
an elementary level). 

Let us explore the Mitzvah of Hashavas Aveida, and 
maybe discover ideas that we never thought might be 
included, in what seems to be a matter of fact courtesy 
to our fellow man. The Mitzvah is to return a lost article, 
a misplaced physical object to its owner. There is a 
phenomenal Maamar from Rav Asher Dovid May, in his 
Sefer Shiras Nason on Yomim Noraim, that injects a new 
life to the Mitzva that makes it דיומא  He quotes a .ענינא 
Mahram Schick, who says if it’s a Mitzvah to return השבת 
 returning the life of someone drowning - (Sanhedrin ,גופו
73A) - נפשו השבת  גם  פרשה  בהך  דנכלל  וחומר   to return the קל 
Nefesh to its master, meaning Hashem. The Ohr Hachaim 
in the Parsha directs the Mitzvah to the Tzadikim, who 
should teach and instruct their “brothers” (the ultimate 
description of the closest relationship as voiced in Chazal 

אחותי שקראה  עד  משם  זז   lost כביכול meaning Hashems ,(לא 
cattle and sheep (Yidden that act as animals) try and השב 
 is אחיך But if .(Hashem) אחיך bring them back to ,תשיבם
not near- during the final Galus, ולא ידעתו you don’t know 
when it will end - then bring them into the Bais Medrash 
 and through Torah he will know not to ,ואספת אל תוך ביתך
get lost again; until the day (let it be soon) that דרש  עד 
אותו  till Hashem comes to find us again. To fully ,אחיך 
appreciate this Ohr Hachaim, we should reread the 
Pesukim with his insights in mind. What vision! What a 
read on the Pesukim! So we’ve learned that the Mitzvah 
includes returning Yiddisheh souls to the ultimate master, 
Hashem. Looking around, sadly, we see more and more 
ways for us, our brothers, to get lost, Hashem Yirachem.
 
The Shiras Nason brings an eye opening Rav Yeruchum 
Levovitz ('מאמרי המשגיח טו), who sees an arousing thought 
in a Ramban (Re’eh 12:5) on שמה ובאת  תדרשו  לשכנו   , you 
shall seek out His resting place (Shechina) and come 
there. Ramban posits that לשכנו תדרשו is its own Mitzvah 
- even when in Galus, far from where we are supposed to 
be, we are supposed to ask “where is the Bais Hashem?” to 
our friends. We are to converse between friends without 
instructions from the Navi - first ומצא דרש    - and only 
afterwards will the Navi instruct. Rav Yeruchum sees in 
this a Mitzvah to seek Shechina, no matter how far afield 
we may be. Then Rav Yeruchum turns the whole month 
of Elul on its head. We are used to thinking- based on 
our years in Yeshiva- that from the moment we Bentch 
Rosh Chodesh Elul, we start preparing ourselves for the 
הדין  .culminating with the hopeful/dreaded Neilah ,ימי 
Every Tekiah, every L’david, every Schmuz are steps on 
the road that leads us to Yom Kippur. That is true, says 
Rav Yeruchum, but it’s more than that. The search in Elul- 
 not merely preparatory, but itself -ענין זה עצמו הוא גופי תורה
a Mitzvah; a search for more to intensify our exposure to 
 The Gemara in Rosh Hashana .ימי רצון during these שכינה
(30a) on the Pasuk (Yirmiyahu 30:17) אין דורש  היא   ציון 
 no one seeks it, indicating it needs to be sought and ,לה
pursued. The Mashgiach’s new definition of נפשו  is אבדת 
to return our Neshamos, that have become distant and 
remote from Shechina throughout the year לשון) בהבלי הזמן 
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‘You didn’t find it? – Believe!’ – 'תאמין –א מצאת? ל!'  
During bein hazmanim [vacation], in order to adhere to 
modesty, we rented an apartment for the large family. There 
was a swimming pool, and everything that we needed was in 
the one place so we could remain there and safeguard our 
purity. 
On Wednesday, my wife was upset and announced that she 
lost an expensive diamond ring in a gold setting in the 
swimming pool. Not only because it was expensive, but it 
also had sentimental value as it was a gift that she received. 
I calmed her down and said that if it was lost in the pool then 
we would surely find it. The owner of the place brought out 
a pool net that he used to clean the bottom of the pool. The 
checked the length and width of the pool and he came up 
empty. 
We were upset but we had to accept the judgment with love 
and so we strengthened ourselves with thanks to Hashem 
also for the bad. Is He not the True Judge and there is no 
error by Yisbarach? 
On Friday, I went to the pool. Before I went in I said a prayer 
that if there was any chance of finding the lost ring, it should 
be before Shabbos so that we could enjoy Simchas Shabbos, 
but if it is good in the eyes of Hashem that I do not find the 
lost ring then He should give me strength to accept the 
judgment with love. 
After I swam, I felt something hard at the bottom of my foot. 
I put my foot down again and with my toes I brought up the 
item and to my great excitement, it was the lost ring!!! 
I could not believe my eyes. We had skimmed the entire pool 
and there was nothing there and we already knew that there 
was no chance of finding the lost ring, and now, in honor of 
Shabbos Kodesh the lost item was returned, literally 
something from nothing. 
The joy was great and we sang songs of praise and thanks in 
order to thank Hashem and I also took upon myself to 
publicize the story to fulfill that which is written in Shacharis 
 .’speak of all His wonders‘ – 'שיחו בכל נפלאותיו'

 א.ז.ג.
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I will set a king over myself – אשימה עלי מלך  
We are already in the midst of the month of Elul. During this time 
everyone tries to increase his good deeds and tefillos that he 
merit a good year and be written in the Book of Life. Tzaddikim 
would take on various customs in this month with the sole 
purpose of arousing the hearts to Teshuva, and certainly 
everyone, even the plainest Jew would increase good 
acceptances that they accept on themselves everyone as to his 
ability. 
Parashas Ki Seitzei is already read in Elul, and in this parsha we 
learn one of the great foundations regarding Teshuva and 
Tefillah. It is brought down in the Gemara (Pesachim 3a): ‘A 
person should never emit a coarse expression from his mouth, 
for the Torah deviated by adding nine or ten letters so as not to 
emit a coarse expression from its mouth, as it states (Devorim 
 If there be among you‘ – 'כי יהיה בך איש אשר לא יביב טהור' (23:11
a man who is not tahor [pure]’.’ We always read this posuk every 
year in Elul and it is fitting to mention the words of the Chofetz 
Chaim in the sefer Shemiras HaLashon, ‘They do not even accept 
his Tefillah Above because of this as it states in the Zohar 
HaKadosh on Parashas Metzora ‘Whoever speaks lashan hara, his 
Tefillah does not go up before HaKadosh Baruch Hu because a 
spirit of tumah [impurity] crouches over it. When a person does 
Teshuva and accepts upon himself to return, it says about this 
person (Vayikra 14:2) 'ביום טהרתו והובא אל הכהן' – ‘on the day of 
his purification he shall be brought to the Kohen’. The Chofetz 
Chaim concludes, ‘and with this we can understand when the 
Torah writes (Vayikra 13:45) 'וטמא טמא יקרא' – ‘he is to call out, 
Impure! Impure!’. Our Rabbis explain that he needs to inform the 
public of his distress and the public will request mercy for him. 
This is because his tefillos are not accepted Above.’ 
And so, as we have mentioned, everyone must increase his 
tefillos, Teshuva, and good deeds, but there is one condition 
before the action, that his mouth is clean from all forbidden 
speech. A person can pray and beseech but his tefillah does not 
go up because of the forbidden words he has spoken. Now is the 
time to change one’s habits and cut off all forbidden speech, and 
b’ezras Hashem, during the upcoming Yomim Noraim we will be 
able to pour our requests before Hashem Yisbarach with a clean 
mouth, and may it be His will that are tefillos go up and are 
accepted. 

- Tiv HaTorah – Ki Seitzei  
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א'ני ל'דודי ו'דודי ל'י Is an Acronym for אלו"ל

The Lesson Regarding Teshuvah  
from How HKB”H Created the World

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Ki Seitzei 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

Therefore, the passuk concludes: "שביו  ,as mentioned—"ושבית 
the word שבי"ו alludes to the words ש'מך י'ודעי  ב'ך  —ו'יבטחו 
teaching us that if a person trusts in Hashem, HKB”H will help 
him overcome the yetzer.  

Since it is the nature of Torah to be elucidated in seventy 
different ways, we will present a wonderful allusion regarding 
this subject.  First, however, we will  explain the allusion of the 
name אלו"ל, which appears originally in the commentary of the 
Rokeiach on Shir HaShirim.  The name of this month is formed by 
the first letters of the passuk (ibid. 6, 3): "א'ני ל'דודי ו'דודי ל'י"—I am 
devoted to my Beloved and my Beloved is devoted to me.  

During the Month of אלו"ל We Must Strive 
 to Transform the Word ל"א into ל"ו

We will begin our illuminating journey with a comment 
brought down several times by the Sefas Emes (Elul 5632, 
5642, 5644) in the name of his elder, the esteemed author of the 
Chiddushei HaRim, zy”a.  He explains why the month designated 
for teshuvah is named Elul based on the passuk (ibid. 100, 3): 
מרעיתו" וצאן  עמו  אנחנו  ולו  עשנו  הוא  אלקים  הוא  ה'  כי   know that—"דעו 
Hashem, He is G-d; it is He Who made us and we are His—His 
nation and the sheep of His pasture.  Tradition teaches us that 
the word “v’lo” in this passuk is written as "ולא", with an aleph; 
yet, it is read as "ולו", with a vav.  With an “aleph,” the passuk 
suggests that we are unworthy and inadequate to be His people; 
with a “vav,” it means that we merit being close to Him.  

Let us clarify the significance of this literary device.  By 
recognizing our lowly stature and the fact that we have sinned 

This week’s parsha is parshas Ki Seitzei.  It is fitting that 
we establish an association between the current month of 
Elul, the month of teshuvah, and the first passuk of the parsha 
(Devarim 21, 10): כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלקיך בידך ושבית" 

 ,when you will go out to war against your enemies—שביו"
and Hashem, your G-d, will deliver him in your hand, and 
you will capture its people as captives.  According to many 
of our sacred sources—including the Toldos Yaakov Yosef, Zera 
Kodesh, Be’er Mayim Chaim and others—in this passuk, HKB”H 
alludes to the formidable battle a Jew wages against the yetzer 
hara.  This is the foe that constantly attempts to trap us in its net 
and persuade us to commit aveiros.  

The Arugos HaBosem brings down the following elucidation: 
The word שבי"ו in our passuk is an acronym for (Tehillim 9, 11): 
י'ודעי ש'מך" ב'ך   and those who know Your name will—"ו'יבטחו 
trust in You.  He interprets the allusion based on a teaching 
in the Gemara (Kiddushin 30b): יום בכל  עליו  מתגבר  אדם  של   "יצרו 

לו" יכול  אין  עוזרו  הקב"ה  ואלמלא  המיתו...   a person’s yetzer—ומבקש 
threatens to overpower him every day and seeks to kill 
him . . . and if not for HKB”H’s help, he would be unable to 
withstand him. This teaches us that it is not humanly possible 
to overcome the evil inclination without divine intervention 
and assistance. 

This then is the interpretation of the passuk: “When you 
will go out to war against your enemies”—in other words, 
if you personally make an effort to combas your yetzer hara.  
Then, you are assured that: “Hashem, your G-d, will deliver 
him in your hand”—you will receive assistance from HKB”H.  

                                                                   לזכר נשמת לאה בת ר' ישעיה מנחם           לזכות רפואה שלימה אסתר בת מרים     בס"ד                                                    
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איביך, ונתנו ד' אלקיך בידך ושבית 
  ””שביו

“When you shall go out to war against your 
enemies, and Hashem your G-d, will deliver 
him into your hand, and you will capture his 
captivity.” The Torah says that Hakodosh 
Boruch Hu will give over your enemy into 
your hand.  What are we to learn from this 
Loshon of, “your hand?”  Why not just say 
that you will be victorious?    
 Kiddushin 21b – The battle that 
the Torah is speaking about is the battle 
one must wage with his Yetzer Hara.  There 
are two types of battle Klal Yisroel wage.  
There is the battle which Klal Yisroel wage 
with the Goyim, and this is for the benefit 
of their bodies. Then there is the battle with 
the Yetzer Hara; this battle is for the sake 
of Hakodosh Boruch Hu and His honor.  The 
battle we have with the Goyim, really has 
nothing to do with us; it is all in the hands 
of Hakodosh Boruch Hu.  Hakodosh Boruch 
Hu delivers our enemies into our hands 
when we are serving Him properly.  While 
we may Chas V’sholom think that it has 
something to do with our military prowess, 
yet that is completely wrong – it is all 
Hakodosh Boruch Hu.  However, the battle 
with the Yetzer Hara is in our hands.  Of 
course, we need the help of Hakodosh 
Boruch Hu, but we are the ones who need to 
wage the war.  “ איביך על  למלחמה  תצא   – ”כי 
When you will go to war with your enemies 
– your physical enemies, “ ונתנו ד' אלקיך בידך” 
– It is all in the hands of Hakodosh Boruch 
Hu, and He will give over your enemies to 
you.  “ ושבית שביו” – However, when it comes 
to the battle with the Yetzer Hara, it will be 
up to you to conquer your Yetzer Hara.  If 
when you capture your enemies you will see 
a beautiful woman, you will conquer your 
desires and follow what the Torah says, and 
if you do so, you will conquer your Yetzer 
and you will not sin. (אמרי שפר) 
 There are two ways to fight a 
battle.  One way is where both sides fight on 
an equal playing field.  Although one side 
will ultimately win the battle, both sides 
have casualties of war.  The second way is 
where one of the armies is on top and the 
other is below, for example – one is on top of 
a mountain and the other is on the ground.  
In this scenario, it is quite conceivable that 
the army on top of the mountain will have 
absolutely no casualties on their way to 
victory.  Being that they are on top, they can 
completely dominate the battle, and will kill 
their enemies, but their enemies will not 
harm them.  The way that a nation falls in 
this world, is by the Sar in Shomayim 
representing that nation falling first.  Once 

the Sar above falls, the nation below falls 
easily.  “כי תצא למלחמה” – Hakodosh Boruch 
Hu does much goodness with you.  Firstly, 
He makes the war that you have with your 
enemies as if, “איביך  as if you are – ”על 
fighting “on top of your enemies” – meaning 
as if you are on top and the enemy is on 
bottom, and therefore you can win a battle 
without having any causalities, or very few 
casualties.  Although physically this may 
not be the case, and you are fighting on an 
equal playing field, nonetheless, Hakodosh 
Boruch Hu gives this edge to Klal Yisroel.  
Additionally, “ ונתנו “ – ”ונתנו ד' אלקיך בידך” can 
be read both ways – meaning that if you 
reverse the letters and begin from the last 
letter, you still have the same word, “ונתנו.”  
This teaches us to make it as if the word is 
stated twice,  ונתנו, ונתנו – Hakodosh Boruch 
Hu will give over your enemies into your 
hands twice; first He will give over the Sar 
in Shomayim of that nation to you, and then 
He will also give the nation down here into 
your hands.  “ ושבית שביו” – The word, “שביו” 
is the letters of  יושב – you will be able to sit, 
meaning that Hakodosh Boruch Hu will 
make it easy for you to earn this victory. 
 (אדרת אליהו )

 The Posuk says that when Moshe 
raised his hands, Klal Yisroel were 
successful in battle.  The Gemara in Rosh 
Hashana asks, was the war dependent upon 
Moshe’s hands being raised or not? Rather 
the Torah is telling us that Moshe’s hands 
being raised was telling us that Klal Yisroel 
were looking heavenward.  When they 
looked heavenward, they were successful in 
battle, and when they didn’t, they were not 
successful in battle.  When they looked up 
to Shomayim it means that they recognized 
that all of their intellect and power was all 
from Hakodosh Boruch Hu, and then they 
won all of their battles. The same way that 
physical battles are won this way, so too the 
spiritual battles against the Yetzer Hara 
are won.  If one recognizes that all is from 
Hashem, then he knows that it is proper to 
follow His Will, and if one does so, certainly 
Hakodosh Boruch Hu will assist him, and 
he will defeat his Yetzer Hara. (  תפארת
 (שמואל 

 It says in the Zohar Chodosh that 
the “איביך” refers to the Yetzer Hara.  
Bereishis 31:18 “ וינהג את כל מקנהו ואת כל רכשו” 
– “And he led all of his livestock and his 
wealth.”  The previous Posuk says that 
Yaakov arose and lifted his children and 
wives onto the camels.  Why does the Posuk 
say, “וינהג” – and he led – instead of just 
saying that Yaakov, “took” his livestock and 
wealth along with his children and wives?  

There are times that a person becomes so 
absorbed in the folly of this world and in his 
pursuit of earning money, that his money 
becomes his master and the money leads 
him.  He becomes subservient to his money, 
like a slave to his master.  There are times 
that one can become so subservient, to the 
point that he does not even have a moment 
for Torah and Mitzvos or even to Daven.  
Therefore, one must ensure that his 
possessions do not lead him, rather he must 
be the ruler and leader over them, and he 
should make a lot of time to serve Hakodosh 
Boruch Hu: learning Torah, Davening, and 
performing Mitzvos.  This is what the Torah 
is alluding to by Yaakov Avinu.  Yaakov 
Avinu became exceedingly wealthy, yet the 
Torah tells us explicitly, “וינהג” – he led his 
possessions, and his possessions did not 
lead him.  Rashi says on the words, “  כי תצא
מלחמת  “ ,if you go out to battle a – ”למלחמה 
 In these words, there is an allusion  ”.רשות
to the one key point as to whether one will 
be victorious with his spiritual battle – who 
is in “ ות רש ” – who is in control.  If Chas 
V’sholom your money and possessions are 
in control, then it will lead you astray.  One 
must make sure that he is in control, and he 
leads his money and possessions, all for the 
sake of Hakodosh Boruch Hu. (ידי ישראל) 

 The hand represents Moshe’s 
hands, when he lifted his hands, Klal 
Yisroel won their battles.  Moshe’s raising 
his hands signified that Klal Yisroel were 
cognizant of Hakodosh Boruch Hu, and 
recognized that all comes from Him.  When 
they had complete Emunah in Hakodosh 
Boruch Hu, that is the cause for their being 
victorious.  We are beings of physicality and 
we need to take care of our physical needs.  
However, we are more importantly spiritual 
beings, and we need to make sure that our 
focus is on our spirituality.  We cannot get 
caught up in the physical matters, and have 
them lead us – rather we must lead them.   

The Ben Ish Chai says in his Sefer 
the Ben Yehoyada in Brochos 5b that every 
limb of Odom Harishon sinned with the Eitz 
Hada’as except for the hands.  He somehow 
ate from the tree, but did not use his hands.  
Those hands represent purity of 
spirituality.  It is those hands which Moshe 
raised as a sign that one must look 
Heavenward at all times, and not get 
caught up with physicality.  May we be 
Zoche to lead a life of spirituality, and we 
should lead our Gashmiyos, and not Chas 
V’sholom that our Gashmiyos leads us. May 
we be Zoche to have our focus on 
spirituality, and that will certainly be a 
Zechus for us to have a  כתיבה וחתימה טובה.  

Parashas Ki Seitzei פ"שת אצתיכתשרפ

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

ךדיבךיקלא'דונתנוךביאלעהמחלמלאצתיכ
When you will go out to war against your enemies, and Hashem your 

G-d will deliver them/him into your hand. (21:10)

The pasuk begins with lashon rabim: plural, oyvecha, your 
enemies; and concludes with lashon yachid, singular: u’nesano, will 
deliver him. This teaches us, explains Horav Bunim, zl, m’Peshischa, that 
we actually have only one enemy, but he has different names. He cites 
the Talmud (Succah 52a), “The yetzer hora, evil inclination, has seven 
names.” This is a reference to the various images, metaphors, for 
describing the yetzer hora and its deleterious effect on people. 
Obviously, every individual has a different relationship with, and 
understanding of the yetzer hora. To some, he is an enemy; to others, he 
is an obstacle or evil, impurity incarnate. It all depends on how each 
person perceives the yetzer hora. Sadly, to some, the yetzer hora may 
not be an enemy, but a friend. This is how deeply embedded in our lives 
he has become.

The Peshischa explains homiletically that the “enemy” against 
whom the Jewish soldier is waging war (homiletically) is the yetzer hora, 
always presenting himself in a different light, projecting a different 
image. The Jew begins to think that he has many enemies, when, in fact, 
he has only one. Once we have confirmed this reality it becomes much 
easier for us to wage war and emerge triumphant. We should not be 
concerned about the quantitative size of the army, but rather, its 
qualitative power. If we do our part, Hashem will deliver him into our 
hands.

One of the ways the yetzer hora ensnares a person is through 
subtle, inconsequential acts, which are isolated and do not directly 
impact a person. Each isolated, (supposedly) inconsequential breach 
adds up, however, until the individual becomes the yetzer hora’s client 
and, through the process of aveirah goreres aveirah, sin begets, drags 
along, causes another sin. In this way, he becomes entrapped and 
enslaved to the yetzer hora.

Yalkut Me’am Loez relates the story of an evil king who issued 
a decree against a Jew to force him to commit an aveirah, sin. He gave 
him a “choice” of one of three sins to transgress: adultery; eating treif; 
drinking wine that had been touched by a gentile. The Jew figured that, 
since z’nus, immorality, was a Biblical sin which was liable for capital 
punishment, and treif was punishable by Heavenly excision, he would 
drink the stam yeinam, ritually contaminated wine, since it was only 
Rabbinically prohibited. (“What could be so bad, it is only a 
d’Rabbanan?”) He did not realise that an aveirah, even a simple, “light” 
sin, will drag along another sin, one that is serious, stringent. He drank, 
became inebriated and, while in his intoxicated state, he consumed treif
meat and committed an immoral act. The yetzer hora had “convinced” 
him that drinking the wine was inconsequential. Nothing is 
inconsequential, because it brings you through the front door – and 
slams it behind you!

The Chasam Sofer explains this with an analogy. There were 
two neighbours, one of whom owned a beautiful diamond ring. The
second neighbour was an unsavoury fellow who badly wanted that 
diamond. He said to his neighbour, “I purchased a diamond ring, but I 
am unsure if the purchase price was a good value or not.” The owner of 
the ring was a trusting soul who said, “Take a look at mine, and see how 
yours compares.” He “accepted” the offer, and after looking at the 
diamond for a few moments, proceeded to put it in his pocket. “Hey, 
what are you doing with my diamond?” the trusting soul asked. “Your 

diamond? It is my diamond! How dare you call me a thief?” the thief 
countered.

Nu, what does one do in such a case? The owner said, “Fine, 
we will settle this in bais din, Jewish court.” “I cannot go to court, 
because I do not have appropriate clothing. The judges will take one 
look at me, and I will be on the defensive.” “Fine,” replied the diamond’s 
owner, “I will lend you my nice jacket to wear to court.” “But I have no 
way to get there. I cannot walk all the way to bais din.” “Fine, I will lend 
you my donkey, upon which you can ride.”

The thief now had the man’s diamond, jacket and donkey.
They arrived at bais din where the claimant presented his case. The 
judge listened and turned to the thief, “Well, what do you have to say in 
defence?” The thief replied, “Sir, my neighbour’s a liar in the first 
degree. I can prove this. You already heard his claim that I took his 
diamond. There is no end to this man’s imagination. I am certain that he 
is such an audacious prevaricator that he will probably say that I am 
wearing his jacket. Furthermore, he will claim that I rode to court on his 
donkey!” When the owner heard these ludicrous lies perpetrated about 
him, he screamed, “He took my jacket, and he is riding on my donkey!”
The judge listened to the story. Who do you think he believed? The 
thief! His story was so ludicrous it had to be true!

The yetzer hora plays a similar ruse with us by parlaying the 
mitzvos that we perform throughout our life. He convinces us to commit 
a sin “here” and a sin “there” until he owns us. At that point it is too 
late. Our mitzvos have been hijacked by the master thief.

A stingy man was compelled to host a guest for Shabbos. He 
went to the market and purchased two fish: one excellent fish for 
himself; and one spoiled fish, which was inexpensive, for his guest. Upon 
eating the spoiled fish, the guest became ill and was rushed to the 
hospital. The host said to his wife, “We really should visit our guest in 
the hospital.” A few days later, the guest passed away as a result of his 
illness. The host said to his wife, “We must attend the funeral.” They 
did, after which the host said to his wife, “We really should comfort the 
bereaved.” On their return trip home, the man said to his wife, “Look 
how many wonderful mitzvos we were able to perform because of the 
spoiled fish. We welcomed a man to our home; we visited him in the 
hospital when he became ill; we attended his funeral when he died; we 
comforted his family when they mourned.”

The yetzer hora presents an aveirah in the image of a mitzvah
and convinces us to act promptly. After we fall in line, he drags along 
more “mitzvos” which are all built upon the foundation of that first 
aveirah.

This is why Hashem appreciates each and every mitzvah that 
we perform. He knows that mitzvos do not come easily. He is acutely 
aware of the “hoops” through which we must jump in order to succeed.
Perhaps the following analogy will inspire and hearten those who feel 
overwhelmed by their yetzer hora.

A king invited one of his close ministers to visit the palace. As 
the minister walked from room to room, he beheld beautiful paintings 
hanging from the walls, all signed by prominent artists. Finally, he came 
to the king’s study, his inner sanctum, a room in which he felt that he 
would find the most impressive of all the king’s works of art. Imagine his 
surprise when he saw that the painting hung most prominently was far 
from impressive. It was a simple graphic, whose colours were far from 
stunning and lacked the powerful imagery projected by the other 
paintings.

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS KI  SEITZEI  
BRING HASHEM INTO YOUR LIVE AND BE SAVED 

 
ויבש תיבשו ךדיב ךיקלא 'ה ונתנו ךיביוא לע המחלמל אצת יכ  When you will go out to war against your enemies and Hashem will 

deliver him into your hand and you will capture his captivity. The passuk begins with the plural form of enemies and suddenly 
in middle stream switches into singular ונתנו ? We suggest that there is another message the passuk is conveying besides its 
simple understanding. Rashi brings the Chazal רבדמ בותכה תושרה תמחלמב  the passuk is dealing with a voluntary war in contrast 
to one that is obligatory such as the conquering of the seven nations in Eretz Yisrael. This is the springboard in the sefarim to 
the many interpretrations of this passuk in reference with one's daily battle with his yetzer harah in the arena of תושר  non  
obligations from the Torah and the Rabbanim (see Shulchan Aruch Orach Chaim 221). This category of תושר  permissible actions, 
consumes the majority of a person's daily 24 hours. It includes eating, business, talking, walking, sleeping etc. At first glance all 
these activities appear to be parve by nature and kosher lemehadrin in being that they are not per se a glaring aveirah or 
mitzvah. It can be called no man's land or Switzerland the country of neutrality during WW2. But now after research we have 
discovered that even the so called parve Switzerland was never parve but rather sympathetic to the Nazi cause. So too there 
are no truly parve choices. In the spectrum of Man's moral choices, these daily mundane interactions can be elevated and 
sanctified to reveal Hashem's glory in this world. But the prerequisite of this avodah is that one must first recognize that Hashem 
is constantly behind the scenes orchestrating different scenarios which are all opened windows of opportunities to let Him enter 
your life. 
 
A further support that the Torah's message concerns how to deal with the yetzer harah is found in the second passuk. It is here 
where the Torah delves into the human psyche of a soldier in battle who when seeing a woman captive becomes inflamed with 
an uncontrollable passion and lust for her. The Torah allows for him to marry her lest he might contaminate himself spiritually 
even further. Rashi comments with the Chazal that the Torah spoke only in response to what seems to be a non restrainable 
yetzer harah. This interpretation also seems to support that in the deeper sense, the first passuk is dealing with a battle of the 
yetzer harah an enemy we know so well. 
 
Let us revisit that first passuk and interpret it with the above background. When a Yid feels an encounter with his yetzer hara 
who is fiercely pulling at his heart strings striving to con him into an activity in the realm of תושר  that would nevertheless weaken 
his connection to Hashem, he should analyze and process the choice as follows. ךדיב ךיקלא 'ה ונתנו  one must clearly realize that 
Hashem your G-d placed this challenge of the yetzer harah (singular) in your hands in order for you to make a choice that would 
either bring you closer to Him or distant your farther away. Once you realize that even this is an incredible opportunity with the 
potential to sanctify Hashem and you have "in your hands" the ability to overcome it, with this realization alone you are 
promised  ויבש תיבשו  you will capture your yetzer harah. 
 
The problem why we fail conquering the yetzer hara is because we completely leave Hashem out of the equation. Once we 
understand that the present scenario was sent personally by Hashem tailor made to test our loyalty and resolve, we become 
suddenly empowered with the new strength to easily defeat and subdue the enemy. However, part of the ploy and strategy of 
the enemy is first to shut down any communications with headquarters to send in reinforcements. The headquarters is your 
thinking process, at which the yetzer harah, by fiercely tugging at your heartstrings, will block and defy basic logic and reasoning.  
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Now You Know! 
We are taught this week that a person 
from Ammon or Moav may not convert 
and join the Jewish People. (This 
applies to males, and not females, as 
we find by Boaz and Rus.) 
The Torah clearly explains why not, 
and tells us two things they did. They 
cannot join Klal Yisrael on account of 
them not coming out to offer you food 
and drink when you left Egypt, and 
because they hired Bilaam to curse 
you. 
Which of these two should have come 
first? Doesn’t hiring a hitman to kill 
someone sound worse than simply 
not offering him a drink? 
The truth of the matter is that it’s not. 
When someone hates you and you 
know it, you can protect yourself. 
What is insidious, though, is when 
someone pretends to be your friend 
but isn’t. 
The lack of kindness and concern in 
basic humanity expressed by not 
offering us hospitality when we were 
in the wilderness shows a deep flaw in 
the Ammonites. 
One who can see someone else 
struggling and simply sit back and not 
take action is missing an important 
component of emulating Hashem. 
As we approach Rosh HaShana, let us 
be more aware of opportunities to 
help others who may not ask us for 
our help, but need it nonetheless. 

Thought of the week: 
A true friend won’t lie to you 
just because that’s what you 
want to hear, but he might lie 
to you if that’s what you 
NEED to hear. 

 (Y:AK OYRBD)  „.WYBw TYBwW VDYB VYQLA ÂH WNTNW VYBYWA LE HMXLML ACT YK‰    
“When you go out to war upon your enemy and HaShem, your G-d, gives him 
into your hand and you capture his captives." (Devarim 21:1)  

Thus begins one of the most spoken-about mitzvos in the Torah, the Yefas To’ar, the 
beautiful war bride. It is part of our history. King David himself brought back such a wife. 
The Torah understands that a soldier who has just come through a battle and sees a 
woman who appeals to him may be unable to vanquish his desires and so the Torah gives 
us an out. 

To most of us it seems rather disturbing to think that a person can’t control himself and 
would think that it is a good idea to marry her. Why should the Torah allow such behavior? 
We are supposed to be a holy nation! Why would Hashem give in to this? 

The answer is that we who ask that don’t understand. We’re not in that situation so we 
can’t relate. We know that for centuries, Jews were idolaters. We find it hard to understand 
how they could fall for such nonsense. Don’t you see that the image is wood or stone and 
man-made? Isn’t it obvious that it has no power? 

The only reason we can ask that is that there is no longer a Yetzer Hara, a spiritual 
temptation, for Avoda Zara. That was taken away at the request of the Sages who 
recognized that it was too powerful a test. We must realize that our perception is lacking, 
and Hashem understood that the soldiers needed this mitzvah in order to overcome the sin. 

Rashi says, “The Torah is only speaking about counteracting the Yetzer Hara.” While that 
applies to this mitzvah and explains the rationale for it, that without it people would stumble 
in sin, there’s a very nuanced message for us here as well.  

The commentaries discuss that the “enemy” in the posuk is also a reference to the Yetzer 
Hara. The captives we capture are “his.” What does this mean? 

The Torah here is letting us know that this inclination is our enemy. It may look like a 
friendly, positive desire on the surface, but it’s just the Yetzer Hara masquerading as he 
always does. We have to be alert and aware that although it seems like a blessing, this 
relationship would be a curse. The captive we acquire was the one he wanted us to 
capture. It’s all part of his plan! 

Therefore the Torah gives us guidelines to peel back the layers and find the truth 
underneath. The Yetzer Hara is not who we think he is nor who he pretends to be. He’s a 
foe not a friend and Hashem is merely protecting us from “friendly fire.”  

R’ Refoel Levine, the son of the renowned tzaddik, R' Aryeh Levine, was a remarkable tzaddik 
in his own right. Like his father, his tziddkus was most evident in his tremendous concern and 
love for his fellow Jews, especially those who were in need of support and encouragement. 

One Motzei Shabbos, R’ Refoel was walking to the Kosel with a talmid when a man approached 
him to say hello. R’ Refoel answered him and asked him how his wife and children were doing. 
Apparently the man's family life was a difficult one because he spent the next few hours pouring 
his heart out. R' Refoel listened intently the entire time, and offered the man words of comfort. 
He sent him off with heartfelt brachos, and sent regards to his family. He reassured the man 
that he was davening for him as he said goodbye. 

R’ Refoel's talmid was curious about who this man was, after seeing how much time the rabbi 
had devoted to him. "Who was that man?" he asked.  

R' Refoel responded, "I don't know. This is something I learned from my father. If someone 
greets you as if he recognizes you, you should respond to him in the same way." 
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PARSHAS  KI SEITZEI

“ESSENTIALLY” ABOVE & BEYOND!



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

mongst the many Mitzvos of Parshas Ki Setzei, 70 
according to the Sefer Hachinuchs count, there 
is one that is repeated from Parshas Mishpatim 

23:4. Why some Mitzvos are repeated and others are 
not deserves numerous articles alone; this is not going 
to be one of them. The Mitzvos Aseh and Lo Saasei of 
Hashavas Aveida are among those repeated. It is also a 
Mitzvah taught to young children regularly as soon as 
they can understand it. I wondered for years why many 
Yeshiva’s starts the boys venture into Gemara with 
Bava Kama- there is a logic to teaching something they 
can easily relate to rather than a bull goring a donkey 
etc. I then heard- if I’m not mistaken from Rav Yaakov 
Kamenetzky - that it’s important for every child to know 
and respect somebody else’s property, and understand 
everyone’s responsibility to treat it with reverence. It is of 
interest that many, if not most, children’s choice of words 
to initiate their vocabulary is “me” or “mine”. The hope is 
that teaching Baba Kama will alert the child (maybe even 
the adult) that other people also say “me or mine”, and we 
are all obligated to live with that in mind. Maybe the early 
childhood lessons of Hashavas Aveidah also endeavor 
the same goal. “Yenem’s Gelt!” It is the right thing to 
do. Others, in fact, start with מציאות   אלו that deals with 
Hashavas Aveida (which is in fact much easier to teach at 
an elementary level). 

Let us explore the Mitzvah of Hashavas Aveida, and 
maybe discover ideas that we never thought might be 
included, in what seems to be a matter of fact courtesy 
to our fellow man. The Mitzvah is to return a lost article, 
a misplaced physical object to its owner. There is a 
phenomenal Maamar from Rav Asher Dovid May, in his 
Sefer Shiras Nason on Yomim Noraim, that injects a new 
life to the Mitzva that makes it דיומא  He quotes a .ענינא 
Mahram Schick, who says if it’s a Mitzvah to return השבת 
 returning the life of someone drowning - (Sanhedrin ,גופו
73A) - נפשו השבת  גם  פרשה  בהך  דנכלל  וחומר   to return the קל 
Nefesh to its master, meaning Hashem. The Ohr Hachaim 
in the Parsha directs the Mitzvah to the Tzadikim, who 
should teach and instruct their “brothers” (the ultimate 
description of the closest relationship as voiced in Chazal 

אחותי שקראה  עד  משם  זז   lost כביכול meaning Hashems ,(לא 
cattle and sheep (Yidden that act as animals) try and השב 
 is אחיך But if .(Hashem) אחיך bring them back to ,תשיבם
not near- during the final Galus, ולא ידעתו you don’t know 
when it will end - then bring them into the Bais Medrash 
 and through Torah he will know not to ,ואספת אל תוך ביתך
get lost again; until the day (let it be soon) that דרש  עד 
אותו  till Hashem comes to find us again. To fully ,אחיך 
appreciate this Ohr Hachaim, we should reread the 
Pesukim with his insights in mind. What vision! What a 
read on the Pesukim! So we’ve learned that the Mitzvah 
includes returning Yiddisheh souls to the ultimate master, 
Hashem. Looking around, sadly, we see more and more 
ways for us, our brothers, to get lost, Hashem Yirachem.
 
The Shiras Nason brings an eye opening Rav Yeruchum 
Levovitz ('מאמרי המשגיח טו), who sees an arousing thought 
in a Ramban (Re’eh 12:5) on שמה ובאת  תדרשו  לשכנו   , you 
shall seek out His resting place (Shechina) and come 
there. Ramban posits that לשכנו תדרשו is its own Mitzvah 
- even when in Galus, far from where we are supposed to 
be, we are supposed to ask “where is the Bais Hashem?” to 
our friends. We are to converse between friends without 
instructions from the Navi - first ומצא דרש    - and only 
afterwards will the Navi instruct. Rav Yeruchum sees in 
this a Mitzvah to seek Shechina, no matter how far afield 
we may be. Then Rav Yeruchum turns the whole month 
of Elul on its head. We are used to thinking- based on 
our years in Yeshiva- that from the moment we Bentch 
Rosh Chodesh Elul, we start preparing ourselves for the 
הדין  .culminating with the hopeful/dreaded Neilah ,ימי 
Every Tekiah, every L’david, every Schmuz are steps on 
the road that leads us to Yom Kippur. That is true, says 
Rav Yeruchum, but it’s more than that. The search in Elul- 
 not merely preparatory, but itself -ענין זה עצמו הוא גופי תורה
a Mitzvah; a search for more to intensify our exposure to 
 The Gemara in Rosh Hashana .ימי רצון during these שכינה
(30a) on the Pasuk (Yirmiyahu 30:17) אין דורש  היא   ציון 
 no one seeks it, indicating it needs to be sought and ,לה
pursued. The Mashgiach’s new definition of נפשו  is אבדת 
to return our Neshamos, that have become distant and 
remote from Shechina throughout the year לשון) בהבלי הזמן 
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תשובה הל'   through the futility of how we spend ,(הרמב'ם 
our time. All Aveiros create a wall, a distance between 
us and Hashem; searching for Shechina tears down that 
wall. The עבודת האלול is to fulfill the Mitzvah ofלשכנו תדרשו 
, and thereby be משיב אבידה to OURSELVES. We all know 
that little voice inside our heads, sometimes it comes 
through loud and clear, while there are times it’s almost 
an inaudible whisper. We also know how good we feel 
when our behavior is what our Neshama directs us to do. 
Our search now is to set ourselves on the path for the new 
year- הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה - with the Neshama 
in the driver seat and the Guf in the trunk. 

So we have learned that Hashavas Aveida includes 1) 
returning a lost physical object to its owner, 2) returning 
someone’s physical life אבדת נפשו (3 ,השבת גופו to Hashem 
and 4) נפשו to אבדת   ourselves. These examples alone are 
an exhibit of how a Mitzvah can have many subtleties we 
would never expect. Achai, even if you have ignored my 
urging you to look up some of the ideas mentioned all 
year long- DONT IGNORE THIS ONE!! The Rabeinu 
Bechaya on this Mitzva is beyond, beyond. He says ואם 
 if you use your Sechel you will understand it, is a ,תשכיל עוד
Remez for Techias Hameisim. The basic understanding of 
Techias Hameisim is that the Neshama, which “has been 
lost”, removed from the Guf it had occupied, is returned 
to it. He then takes us for a ride through Sodos Hatorah. 
The idea of גלגול הנשמות, reincarnation, presents us with a 
problematic Techias Hameisim. To which of the multiple 
bodies is the Neshama returned too? It seems that even 
Rabeinu Bechaya is not certain since he offers three 
answers. Either the first body it occupied or the last one. 
(Seems to be bad news for the ones in the middle, at least to 
someone who barely knows anything about this, like me) 
Or, since a Neshama is like a Ner, which can light many 
Neiros without diminishing itself at all, the Neshama is 
divided in ALL OF THEM, allowing of them to burn 
brightly and all of the bodies to rise. He then goes on to 
say something printed in the Chavel edition of Rabeinu 
Bechaya- the others, it seems had it removed by censors 
- the Gemara exempts us from returning a lost object 
to a Goy- (when Darkei Shalom is not relevant) since 
he will not rise again by Techias Hameisim - something 
reserved only for Yidden- we are absolved from even 

Hashavas Aveida in its simplest form. Hafleh V’feleh. We 
learn in Sanhedrin (76:b) it is not just an exemption, but 
returning an Aveida to a Goy is considered unforgivable- 
 see Rashi there. Perhaps assigning him -לא יאבה ה' סלוח לו
as a candidate for Techias Hameisim is the reason for such 
stringency. This is the fifth aspect to the Mitzvah. 

The Vort that hopefully can energize us, is to return our 
Neshamos to ourselves, regain our former devotion when 
Torah really meant the world to us, when a Mitzvah was 
our focus. Dovid Hamelech recognized this stage in life, 
and bemoaned the state in which man sometimes finds 
himself (Tehilim 119:176) עבדך בקש  אובד,  כשה   I have תעיתי 
strayed like a lost sheep. Medrash Shocher Tov comments 
that the one that searches for the lost sheep is the Shepard- 
so we turn to Hashem and ask Him to bring us back home- 
 ,לשכנו תדרשו During these holy days, we are urged .בקש עבדך
we should search for our own ושכנתי בתוכם and ask Kadosh 
Baruch Hu בקש עבדך help us find ourselves, and bring us 
back home to where we belong. Our request to Hashem; 
we will push ahead and You pull us and we can achieve 
 is EVEN if we are so far gone that בקשה Our .חדש ימינו כקדם
we no longer have the Simanim usually used to identify 
the Aveida- BUT YOU HASHEM, search us out with 
YOUR תביעות עין, as You can still recognize us! BBA
בברכת כתיבה וחתימה טובה בתוך המצפים לישועה במהרה
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‘You didn’t find it? – Believe!’ – 'תאמין –א מצאת? ל!'  
During bein hazmanim [vacation], in order to adhere to 
modesty, we rented an apartment for the large family. There 
was a swimming pool, and everything that we needed was in 
the one place so we could remain there and safeguard our 
purity. 
On Wednesday, my wife was upset and announced that she 
lost an expensive diamond ring in a gold setting in the 
swimming pool. Not only because it was expensive, but it 
also had sentimental value as it was a gift that she received. 
I calmed her down and said that if it was lost in the pool then 
we would surely find it. The owner of the place brought out 
a pool net that he used to clean the bottom of the pool. The 
checked the length and width of the pool and he came up 
empty. 
We were upset but we had to accept the judgment with love 
and so we strengthened ourselves with thanks to Hashem 
also for the bad. Is He not the True Judge and there is no 
error by Yisbarach? 
On Friday, I went to the pool. Before I went in I said a prayer 
that if there was any chance of finding the lost ring, it should 
be before Shabbos so that we could enjoy Simchas Shabbos, 
but if it is good in the eyes of Hashem that I do not find the 
lost ring then He should give me strength to accept the 
judgment with love. 
After I swam, I felt something hard at the bottom of my foot. 
I put my foot down again and with my toes I brought up the 
item and to my great excitement, it was the lost ring!!! 
I could not believe my eyes. We had skimmed the entire pool 
and there was nothing there and we already knew that there 
was no chance of finding the lost ring, and now, in honor of 
Shabbos Kodesh the lost item was returned, literally 
something from nothing. 
The joy was great and we sang songs of praise and thanks in 
order to thank Hashem and I also took upon myself to 
publicize the story to fulfill that which is written in Shacharis 
 .’speak of all His wonders‘ – 'שיחו בכל נפלאותיו'

 א.ז.ג.
 

Ki Seitzei 
5780 

I will set a king over myself – אשימה עלי מלך  
We are already in the midst of the month of Elul. During this time 
everyone tries to increase his good deeds and tefillos that he 
merit a good year and be written in the Book of Life. Tzaddikim 
would take on various customs in this month with the sole 
purpose of arousing the hearts to Teshuva, and certainly 
everyone, even the plainest Jew would increase good 
acceptances that they accept on themselves everyone as to his 
ability. 
Parashas Ki Seitzei is already read in Elul, and in this parsha we 
learn one of the great foundations regarding Teshuva and 
Tefillah. It is brought down in the Gemara (Pesachim 3a): ‘A 
person should never emit a coarse expression from his mouth, 
for the Torah deviated by adding nine or ten letters so as not to 
emit a coarse expression from its mouth, as it states (Devorim 
 If there be among you‘ – 'כי יהיה בך איש אשר לא יביב טהור' (23:11
a man who is not tahor [pure]’.’ We always read this posuk every 
year in Elul and it is fitting to mention the words of the Chofetz 
Chaim in the sefer Shemiras HaLashon, ‘They do not even accept 
his Tefillah Above because of this as it states in the Zohar 
HaKadosh on Parashas Metzora ‘Whoever speaks lashan hara, his 
Tefillah does not go up before HaKadosh Baruch Hu because a 
spirit of tumah [impurity] crouches over it. When a person does 
Teshuva and accepts upon himself to return, it says about this 
person (Vayikra 14:2) 'ביום טהרתו והובא אל הכהן' – ‘on the day of 
his purification he shall be brought to the Kohen’. The Chofetz 
Chaim concludes, ‘and with this we can understand when the 
Torah writes (Vayikra 13:45) 'וטמא טמא יקרא' – ‘he is to call out, 
Impure! Impure!’. Our Rabbis explain that he needs to inform the 
public of his distress and the public will request mercy for him. 
This is because his tefillos are not accepted Above.’ 
And so, as we have mentioned, everyone must increase his 
tefillos, Teshuva, and good deeds, but there is one condition 
before the action, that his mouth is clean from all forbidden 
speech. A person can pray and beseech but his tefillah does not 
go up because of the forbidden words he has spoken. Now is the 
time to change one’s habits and cut off all forbidden speech, and 
b’ezras Hashem, during the upcoming Yomim Noraim we will be 
able to pour our requests before Hashem Yisbarach with a clean 
mouth, and may it be His will that are tefillos go up and are 
accepted. 

- Tiv HaTorah – Ki Seitzei  
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Therefore, one who guards his soul distances himself from it and does 
not get involved with it because it is an old foolish king, and its smooth 
talk will trap the person in its snare. Therefore, he must flee from it as 
one running from a fire. This is the only way to save himself from its 
bad advice and crooked ways. By knowing that this old foolish king 
which is expert in the tactics of war stands opposite him to cause the 
person to stumble. It does its job and mission faithfully and all with its 
foolishness and perverted wisdom. Flee from it like one running from 
a fire and do not involve yourself with it at all.  
 The yetzer tries to trick the person into thinking that the sins are 
actually mitzvos by using all sorts of arguments to cause him to 
stumble. The person must be wise to know that which is before him, in 
order that his eyes not veer from seeing the truth and go with the 
truth of Torah. 
Distancing from the ways of the yetzer –  התרחקות  מדרכי היצר 
Not only do we have to be careful not to fall into the hands of the 
yetzer with a definite prohibition, but even the things that are 
permitted and are said about them ‘kadeish atzmecha bemutar lecha’ 
– ‘sanctify yourself with what is permitted to you’ must also be 
safeguarded. From the permissible it veers us to the prohibited. That 
is the way of the yetzer. It does not come to us the first time telling 
the person to transgress a severe sin in the Torah as it will not succeed 
and the person will not listen to it. Therefore, it comes with a 
temptation to transgress an easy custom or a stringency that is not 
directed by the Torah. When it succeeds with this it comes back with 
the argument that nothing happened to him, there was no spiritual 
harm by forgoing a custom and then he sins with a light sin. And so it 
adds more and more until he sins with explicit sins in the Torah 
Rachmana litzlan. 
The advice to be saved from this is to fulfill that which is in Chovas 
HaLevavos (Shaar HaTeshuva Chap. 5) ‘When we come to do Teshuva, 
it is not enough to repent only for the sins known to us, rather, we 
must also repent for those things that are permissible which bring us 
to the prohibited ones as it is said about some Chassidim who avoid 
seventy gates of permissibility because they are afraid they might 
stumble in the one gate of prohibition. 

 הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו
Whoever is greater than his fellow, his yetzer is greater 

We must know this as well, specifically during these exalted days – the 
power of the yetzer is very great. G-d made one opposite the other, 
and just as these days are exceedingly great and holy, so too the 
yetzer hara does not hide and viciously attacks to remove the person 
from the world. It cannot stand to see the person rise and do Teshuva 
for his deeds which lowers all the work of the yetzer. Therefore, it uses 
all its power to seek ways to subvert the person and be satisfied when 
he stumbles. 
The same thing applies to the great and lofty people. The yetzer hara 
comes to them with great power and tries to derail them. This is why 
Chazal say (Succah 52a) ‘Whoever is greater than his fellow, his yetzer 
is greater as well’. That is, according to their greatness and 
importance, the more it wants them to stumble, even though it takes 
great powers and much effort to sever their attachment to the 
Creator. 
Therefore, during these days of mercy and acceptance, days that are 
propitious to get closer to and attach to Hashem, it is more incumbent 
to be careful not to fall in the net of the yetzer, for just as the days are 
greater and significant and propitious for complete Teshuva and 
correction of sins – it is specifically at this time that the Satan confuses 
the person with various distractions. One must strengthen himself not 
to fall in its grasp and use any means to overpower it and wipe it out. 
 

When Bnei Yisrael went out to fight a discretionary war which is 
also a mitzvah, the people were commanded that if they were 
faced by the challenge of eishes yefas toar [a beautiful woman], 
the best approach is that initially he should be careful regarding 
any hint of sin and he should not approach or even think about 
these things. However, if the person is unable to withstand his 
challenge, the Torah gives him an allowance for that moment, 
and after he complies with all the conditions imposed on the 
matter and he still desires her and wants to marry her, he has 
permission to do so. 

 נבל ברשות התורה 
Degradation with the Torah’s permission  

In those days – before modern warfare which allows fighting 
from a distance and from the air – the soldiers would fight face-
to-face against their enemies, and logically, their hearts and 
minds are not focused on anything except the war. Certainly, 
they had no time to be enticed by false pleasures and evil 
desires, rather, all their thoughts and hopes were focused on 
how to be saved from their enemies and remain alive. 
However, even in a dangerous time like this, the strong yetzer 
hara still comes and entices those going out to war with the 
challenge of eishes yefas toar. When it is revealed to every man 
the destructive results of taking her, whether ultimately he will 
hate her as the Torah says (21:14) 'והיה אם לא תפצת בה' – ‘and it 
will be if you have not desired her’, and Rashi explains, ‘The 
Torah informs you that your end will be to hate her’, or whether 
she will bear a wayward and rebellious son. The Midrash 
Tanchuma explains that this is why the parsha of   נשים 'שתי 
והאחת שנואה'  two wives, one beloved and one‘ – האחת אהובה 
hated’ (21:15) is juxtaposed to (21:18) 'ומורה סורר   the‘ – 'בן 
wayward and rebellious son’ which is juxtaposed to the parsha 
of eishes yefas toar to teach – If one marries that woman your 
end will be to hate her, and not only this but he will father from 
her a wayward and rebellious son. This is besides her crying and 
making herself look ugly for a month, and yet, he is not deterred 
from following his eyes and marrying her. 
True, after he does to her what the Torah says and the Torah 
permits him to marry her. The Gemara (Kiddushin 21b) explains 
why, ‘It is preferable that Israel eat meat of dangerously ill 
animals that have been properly slaughtered and let them not 
eat the meat of animals that have died of illness.’ That is, were it 
not that the Torah permitted her to him, he would have taken 
her even forbidden. Therefore, so as not to transgress a 
prohibition of the Torah, he was given permission to marry her 
as long as certain conditions were met. The main thing is not to 
transgress an explicit prohibition in the Torah. 

An old foolish king –  מלך זקן וכסיל 
From here we learn and see the great caution required to not 
follow the advice of the yetzer hara which goes to great lengths 
to bring the person down to the depths. It comes to him with 
words as sweet as honey and drags him and entices him to 
transgress the will of his Creator, the end result will be a bad and 
bitter lot. Not only this, but the Satan which caused him to sin 
ultimately comes before the Throne of Glory and prosecutes the 
man and investigates him for his sin, so he is punished 
appropriately.   
 
 

 לא דברה תורה אלא נגד יצר הרע 
The Torah spoke only against the yetzer 

hara 
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א'ני ל'דודי ו'דודי ל'י Is an Acronym for אלו"ל

The Lesson Regarding Teshuvah  
from How HKB”H Created the World

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Ki Seitzei 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

Therefore, the passuk concludes: "שביו  ,as mentioned—"ושבית 
the word שבי"ו alludes to the words ש'מך י'ודעי  ב'ך  —ו'יבטחו 
teaching us that if a person trusts in Hashem, HKB”H will help 
him overcome the yetzer.  

Since it is the nature of Torah to be elucidated in seventy 
different ways, we will present a wonderful allusion regarding 
this subject.  First, however, we will  explain the allusion of the 
name אלו"ל, which appears originally in the commentary of the 
Rokeiach on Shir HaShirim.  The name of this month is formed by 
the first letters of the passuk (ibid. 6, 3): "א'ני ל'דודי ו'דודי ל'י"—I am 
devoted to my Beloved and my Beloved is devoted to me.  

During the Month of אלו"ל We Must Strive 
 to Transform the Word ל"א into ל"ו

We will begin our illuminating journey with a comment 
brought down several times by the Sefas Emes (Elul 5632, 
5642, 5644) in the name of his elder, the esteemed author of the 
Chiddushei HaRim, zy”a.  He explains why the month designated 
for teshuvah is named Elul based on the passuk (ibid. 100, 3): 
מרעיתו" וצאן  עמו  אנחנו  ולו  עשנו  הוא  אלקים  הוא  ה'  כי   know that—"דעו 
Hashem, He is G-d; it is He Who made us and we are His—His 
nation and the sheep of His pasture.  Tradition teaches us that 
the word “v’lo” in this passuk is written as "ולא", with an aleph; 
yet, it is read as "ולו", with a vav.  With an “aleph,” the passuk 
suggests that we are unworthy and inadequate to be His people; 
with a “vav,” it means that we merit being close to Him.  

Let us clarify the significance of this literary device.  By 
recognizing our lowly stature and the fact that we have sinned 

This week’s parsha is parshas Ki Seitzei.  It is fitting that 
we establish an association between the current month of 
Elul, the month of teshuvah, and the first passuk of the parsha 
(Devarim 21, 10): כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלקיך בידך ושבית" 

 ,when you will go out to war against your enemies—שביו"
and Hashem, your G-d, will deliver him in your hand, and 
you will capture its people as captives.  According to many 
of our sacred sources—including the Toldos Yaakov Yosef, Zera 
Kodesh, Be’er Mayim Chaim and others—in this passuk, HKB”H 
alludes to the formidable battle a Jew wages against the yetzer 
hara.  This is the foe that constantly attempts to trap us in its net 
and persuade us to commit aveiros.  

The Arugos HaBosem brings down the following elucidation: 
The word שבי"ו in our passuk is an acronym for (Tehillim 9, 11): 
י'ודעי ש'מך" ב'ך   and those who know Your name will—"ו'יבטחו 
trust in You.  He interprets the allusion based on a teaching 
in the Gemara (Kiddushin 30b): יום בכל  עליו  מתגבר  אדם  של   "יצרו 

לו" יכול  אין  עוזרו  הקב"ה  ואלמלא  המיתו...   a person’s yetzer—ומבקש 
threatens to overpower him every day and seeks to kill 
him . . . and if not for HKB”H’s help, he would be unable to 
withstand him. This teaches us that it is not humanly possible 
to overcome the evil inclination without divine intervention 
and assistance. 

This then is the interpretation of the passuk: “When you 
will go out to war against your enemies”—in other words, 
if you personally make an effort to combas your yetzer hara.  
Then, you are assured that: “Hashem, your G-d, will deliver 
him in your hand”—you will receive assistance from HKB”H.  
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and failed to serve Hashem adequately--"ולא אנחנו עמו" (the way 
the passuk is written)—we can strive to draw closer to Hashem 
by means of sincere teshuvah and attain the status of--ולו אנחנו" 

 again.  Both processes enable (the way the passuk is read) עמו"
us to achieve the goal of being "עמו", HKB”H’s people.  Note that 
the name  אלו"ל combines the two spellings of the word “lo”-- 

 Thus, we learn that the goal of teshuvah during the  .ל"ו and ל"א 
month of Elul is to combine these two processes.  

We have explained several times in the past that the term 
 alludes to this process.  The numerical difference "תשובה"
between a “vav” (6) and an “aleph” (1) is 5, the numerical 
equivalent of the letter “hei.”  Now, at the time of Matan 
Torah, Yisrael became the HKB”H’s people--"עמו"—meriting 
the distinction and status of: "ולו אנחנו עמו"—with a “vav.”  As a 
consequence of our sins and iniquities, however, the word ל"ו 
was diminished by 5 and transformed into ל"א, consistent with 
the status of: "ולא אנחנו עמו".  

Therefore, HKB”H provided us with the mitzvah of 
“teshuvah,” which is spelled with the letters "'ה —"תשוב 
insinuating that it is incumbent upon us to return the letter 
“hei” (which equals 5) to its proper place.  Thus, we will be 
able to reclaim the status of: "עמו אנחנו   being His people—"ולו 
in the true sense of the word.  In fact, this is alluded to by the 
passuk (Bereishis 2, 4): "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם"—these 
are the products of the heavens and the earth when they 
were created.  Citing the Midrash, Rashi comments:  בהברא"ם" 

בראם"  employed in the passuk can be בהברא"ם the word—בה' 
read as בה' בראם, indicating that Hashem created the world with 
the letter “hei.”  This signifies that the purpose of creation is to 
restore the value of the letter “hei” (5) as things were meant to 
be—to the situation of:  "ולו אנחנו עמו", with Yisrael fulfilling their 
intended role as HKB”H’s people.  

Notwithstanding, the flow of pesukim in the psalm (100) 
deserves clarification according to the explanation  the 
Chiddushei HaRim, zy”a.  At the beginning of the psalm (ibid. 1), 
David HaMelech says: הריעו לה' כל הארץ, עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו" 

 call out to Hashem, all the earth.  Serve Hashem with—ברננה"
“simchah”; come before Him with joyous song.  Then, he says: 
“Know that Hashem is G-d”—before saying: “He made us and 
we are His, His people and the sheep of His pasture.”  Why 
did he interpose the passuk: “Know that Hashem is G-d”—
between “Call out to Hashem, all the earth.  Serve Hashem 
with “simchah” . . .” and “He made us and we are His, His 

people and the sheep of His pasture.”  Apparently, there is 
an important connection between the statement: “Know that 
Hashem is G-d” and the statement: “He made us and we are 
His, His people and the sheep of His pasture.”

The Privilege of Teshuvah Is in the Merit of Placing 
 the Name Havaya ahead of the Name Elokim

I had a wonderful idea concerning David HaMelech’s 
profound intent which I feel compelled to publicize.  The Shela 
hakadosh presents a fundamental principle related to teshuvah 
in the name of his father.  He focuses on the opening passuk of 
the Torah (Bereishis 1, 1): "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ"—
in the beginning, Elokim created the heavens and the earth.  
Rashi comments in the name of the Midrash:  The Torah opens 
with the name Elokim rather than the name Havaya, because 
initially Hashem intended to create the world with the attribute 
of “din”—judgment; however, He saw that the world could not 
live up to this standard and would not endure; hence, he united 
the attribute of “rachamim”—mercy—with the attribute of 
“din.”  This is reflected in the passuk (ibid. 2, 4): 'ה עשות   ״ביום 

ושמים" ארץ   on the day that Havaya Elokim made the—אלקים 
earth and the heavens—which employs both the name Havaya 
and the name Elokim, with the name Havaya appearing first.

To explain the matter, he relies on a passage in the Talmud 
Yerushalmi (Makkos 7a):להם אמרה  עונשו,  מהו  חוטא  לחכמה,   "שאלו 

 חטאים תרדוף רעה. שאלו לנבואה, חוטא מהו עונשו, אמרה להן הנפש החוטאת היא

 תמות. שאלו לקודשא בריך הוא, חוטא מהו עונשו, אמר להן יעשו תשובה ויתכפר

 לו, היינו דכתיב ]טוב וישר ה'[ על כן יורה חטאים בדרך, יורה לחטאים דרך לעשות

 They asked Chochmah (Wisdom), “What should be   תשובה". 
the fate of a sinner?”  She said to them (Mishlei 13, 21): “Evil 
pursues sinners.”  They asked Nevuah (Prophecy), “What is 
the punishment of the sinner?”  She said to them (Yechezkel 
18, 4): “The soul that sins shall die.”  They asked the Torah, 
“What is the punishment of the sinner?”  She said to them, 
“He should bring an “asham-offering,” and it will atone for 
him.  They asked HKB”H, “What is the punishment of the 
sinner?”  He said to them, “He should perform teshuvah and 
it will atone for him.”  This is the meaning of the passuk: 
“Good and upright is Hashem; therefore, He guides sinners 
on the way”—He shows sinners the path of teshuvah.  Thus, 
we see that from the aspect of “din,” Chochmah and Nevuah 
found no tikun for an individual who sinned against HKB”H.  Only 
HKB”H Himself, in His infinite mercy and kindness, suggested: 
“He should perform teshuvah and it will atone for him.”
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This then is what Rashi wished to teach us.  From the aspect 
of “din,” a sinner does not deserve a tikun via teshuvah.  In that 
case, however, the world would not continue to exist, since 
we know (Koheles 7, 20): ולא  "כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב 

 for there is no man so wholly righteous on earth—יחטא"
that he always does good and never sins.  Therefore, HKB”H 
joined “midas harachamim” with “midas hadin.”  Accordingly, if 
a person opts to perform teshuvah, he will receive atonement 
from “midas harachamim”; however, should he opt not to 
perform teshuvah, he will die for his sins by “midas hadin.”  Thus, 
we learn that the option to perform teshuvah stems from the 
fact that HKB”H mentioned the name Havaya prior to the name 
Elokim when He created the world, as it is written: “On the 
day Havaya Elokim made the earth and the heavens”—i.e. 
the name of “rachamim” appears ahead of the name of “din.”  

This explains very nicely that which is written in the passage 
pertaining to teshuvah (Devarim 30, 2): ושבת עד ה' אלקיך ושמעת" 

 and you will return unto Hashem (Havaya), your G-d—בקולו"
(Elokim), and heed his voice—and also that which appears in 
the words of the Navi (Hoshea 14, 2): "שובה ישראל עד ה' אלקיך"—
return, O Yisrael, unto Hashem (Havaya), your G-d (Elokim).  
In both of these pesukim, the name of “rachamim”—Havaya—
precedes the name of “din”—Elokim, just as it does in the passuk 
above related to the creation of the world, because we learned 
from there that everything can be rectified via teshuvah.    

Now, let us return to the words of David HaMelech.  In 
this passuk related to teshuvah, he announces: “Know that 
Havaya is Elokim”—that HKB”H did not create the world with 
the name Elokim alone, as He initially intended, because He 
foresaw that the world could not survive by the strict standard 
of “midas hadin.”  A sinner requires the vehicle of teshuvah as 
a means of tikun.  Therefore, He created the world with two 
distinct names.  Furthermore, He mentioned the name Havaya 
before the name Elokim, so that the option of teshuvah would 
be available to a sinner.  

Additionally, he created us with these two names, as it is 
written (Bereishis 2, 7): "וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן האדמה"—and 
Havaya Elokim formed the man from the dust of the earth.  
Thus, man was afforded the possibility of tikun via “midas 
harachamim” (because Havaya is given precedence over Elokim).  
As a result, even if we do not truly deserve to be HKB”H’s people 
due to our sins, as implied by the way the passuk is written 
(“lo” with an “aleph”)--"ולא אנחנו עמו"—nevertheless, man has the 

opportunity to perform teshuvah and transform the way “lo” is 
written to the way it is read (with a “vav”)--"ולו אנחנו עמו" .  

We Learn that HKB”H Would Create Worlds 
 and Destroy Them

I had a wonderful idea concerning the explanation of the 
Shela hakadosh presented in the name of his father.  It seems 
quite surprising that HKB”H initially thought to create the world 
based on “midas hadin.”  After all, HKB”H knew from the outset 
that the world could not endure by the exacting standards of 
“midas hadin,” because sinners would have no means of tikun.  
So, why didn’t HKB”H create the world immediately with “midas 
harachamim,” allowing a sinner the opportunity of teshuvah as 
a means of tikun?  

To answer this question, let us refer to a fascinating 
passage in the Midrash (B.R. 3, 7): שהיה מלמד  אבהו,  רבי   "אמר 

ָלא ַיְתהֹון  ִלי,  ְַהְנָיין  ֵדין  אמר  אלו,  את  שברא  עד  ומחריבן  עולמות  בורא   הקב"ה 

 Rabbi Avahu said: This teaches us that HKB”H would ְ ַהְנָיין ִלי.
create worlds and destroy them, until He created these.  
He said, “These please Me; those do not please Me.”  This 
is extremely baffling.  All right!  In the case of a human king, it 
is feasible that he intended to build his palace in a certain way 
and, subsequently, when it didn’t turn out to his liking, he tore 
it down and built a new one.  But how can such a thing be said 
concerning HKB”H, Who is omnipotent and omniscient—that 
He created previous worlds which were not to His liking, so He 
destroyed them, until He eventually created this world which 
pleased Him?  Who prevented Him from creating a world to His 
liking from the outset? 

The Noam Elimelech provides us with an explanation in 
parshas Bo.  Koheles taught us: “There is no man so wholly 
righteous on earth that he always does good and never 
sins.”  Thus, it is likely that if a person falters and sins, he will 
despair and lose hope knowing that he has no means to make 
amends.  Therefore, HKB”H provided a remedy in anticipation 
of the ailment by creating worlds and destroying them, saying: 
“These do not please Me.”  Ultimately, He created Olam HaZeh 
to his liking and said: “This pleases Me.”  This teaches every 
Jew a valuable lesson regarding the service of Hashem.  Even 
if one is not successful initially in serving Hashem properly, he 
should not despair.  For, he still has the opportunity to make 
amends for all of his iniquities through teshuvah.  
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Clearly, the Noam Elimelech is teaching us a tremendous 
chiddush.  The worlds that HKB”H created initially and 
destroyed were created with “midas hadin”—with the name 
Elokim.  Seeing that they could not endure based on “midas 
hadin,” He destroyed them.  Subsequently, He created Olam 
HaZeh with the two names Havaya Elokim, giving “midas 
harachamim” precedence over “midas hadin.”  

According to this scenario, HKB”H did this intentionally 
from the outset to demonstrate the process of teshuvah to 
Yisrael.  Even if a Jew sullies his soul with bad deeds, he can still 
make amends via teshuvah—creating himself anew without 
any flaws, as it is written (Tehillim 102, 19): "ועם נברא יהלל יה"—
so that the people newborn will praise G-d.  They expound in 
the Midrash (Yalkut Shimoni ibid.): These are the generations 
that are like the dead due to their deeds; and they come and 
pray before You on Rosh HaShanah and Yom HaKippurim, 
and you recreate them as new creatures.  

Now, if we combine the explanation of the Noam Elimelech 
with that of the father of the Shela hakadosh, we can shed some 
light on the question at hand.  Why did HKB”H initially create 
worlds with “midas hadin” and destroy them?  Why didn’t He 
create the world immediately with “midas harachamim”?  HKB”H 
wanted to teach sinners a vital lesson.  They should not despair 
thinking that they have no method of tikun—that teshuvah is 
not an option.  They should learn from HKB”H’s example; He 
chose not to create the world of tikun from the start.  Thus, both 
explanations complement each other beautifully, conveying 
the same message.  HKB”H destroyed the worlds of “din” and 
created Olam HaZeh, giving precedence to “midas harachamim,” 
so that a sinner would have a tikun through teshuvah.  

“These please Me” Connects Magnificently 
 with "והייתם לי סגולה"

It gives me great pleasure to share with my brothers the 
following explanation.  Concerning the worlds HKB”H created 
with “midas harachamim” that endured, He said, “These please 
Me.”  Whereas, concerning the worlds that He created with 
“midas hadin” and destroyed, He said, “These do not please 
Me.”  Let us refer to the promise HKB”H made to  Yisrael at the 
revelation at Har Sinai (Shemos 19, 5): ועתה אם שמוע תשמעו בקולי" 

 ,and now—ושמרתם את בריתי והייתם ל"י סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ"
if you hearken well to Me and you will keep My covenant, 

you will be a “segulah” to Me (ל"י) from among all the 
peoples, for all the earth is Mine.  

The Midrash Pesikta Rabbasi (11, 7) explains the significance 
of the word  ל"י uttered by HKB”H.  It alludes to the amazing 
connection between HKB”H and Yisrael.  The “lamed,” the 
tallest of all the letters, alludes to HKB”H; the “yud,” the smallest 
of all the letters, alludes to Yisrael.  The Midrash says: נאה לגדול" 

  .it is fitting for the larger to cling to the smaller—מדבק בקטן"
Regarding the greatness of HKB”H, it cites the passuk (Tehillim 
 great is our Lord and abundant in—״גדול אדונינו ורב כח״ :(5 ,147
strength.  Regarding the smallness of Yisrael, it cites the passuk 
(Devarim 7, 7): ״כי אתם המעט מכל העמים״—for you are the least 
of all the peoples.

Based on this premise, the Megaleh Amukos (Balak) 
interprets the following statement HKB”H said to Yisrael: 
 (ל"י) you will be a “segulah” to Me—"והייתם ל"י סגולה מכל העמים"
from among all the peoples.  This language calls to mind 
the formula instituted for marrying a woman--מקודשת את   "הרי 

 In fact, the  .(ל"י) behold, you are consecrated to me—לי"
essence of the kiddushin is the word "לי"; it certifies that she 
is his.  Conversely, if he neglects to say "לי", she is not married 
to him, because she has not been designated as his exclusively.  
In similar fashion, HKB”H consecrated Yisrael with the word 
 :This is explicit in the words of the Navi (Hoshea 2, 21)  ."לי"
 I will betroth you to Me forever.  HKB”H—"וארשתיך ל"י לעולם"
sanctified Yisrael at the time of Matan Torah with the word ל"י.  
We express this fact at the conclusion of Shemoneh Esreh with 
the words: "עשה למען קדושתך"—act for the sake of the kiddushin, 
with which You sanctified Your people, Yisrael.  These are his 
sacred remarks.  

We can now shed some light on the statement made by 
HKB”H when He created the worlds with “midas harachamim”: 
“These please Me (ל"י).”  In other words, these suit Me and 
are pleasing to Me--ל"י  —to strengthen the amazing bond (of 
kiddushin) between Me and Yisrael that I established with the 
two letters ל"י.  For, in truth, there is no tzaddik in the land who 
will do only good and never sin; however, since these worlds 
were created with “midas harachamim,” it is still possible to 
correct everything with teshuvah.  Yet, regarding the worlds 
that were created with “midas hadin,” which He destroyed, He 
said: “Those do not please Me (ל"י).”  They are not suitable 
to establish My bond with Yisrael with the letters ל"י, because 
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there is no tikun through teshuvah in a world based solely on 
“midas hadin.”  

The Two Months of Teshuvah—Tishrei and Elul— 
Were Created with the Two Letters ל"י

I would now like to present to our royal audience some 
delightful, savory Torah tidbits.  I will explain in greater depth 
the statements HKB”H made regarding the worlds that endured 
and the worlds that He destroyed.  We will refer to what the 
Bnei Yissaschar (Nissan 1, 5) presents in the name of the Sefer 
Yetzirah.  HKB”H created the world with the 22 letters of the 
aleph-Beis.  He divided them up as follows: (1) The three letters 
—א'ויר מ'ים א'ש with which the three fundamental elements ,אמ"ש
air, water and fire—were created.  (2) The seven letters בג"ד 

 with which the seven days of creation were created. (3) ,כפר"ת
The twelve letters ל"נ ס"ע צ"ק ז"ח ט"י   with which the twelve ,ה"ו 
months of the year were created.  

These last twelve letters pair up with the twelve months 
in order: “Hei” with Nissan; “vav” with Iyar; “zayin” with 
Sivan; “ches” with Tamuz; “tet” with Av’; “yud” with Elul; 
“lamed” with Tishrei; “nun” with Cheshvan; “samech” with 
Kislev; “ayin” with Teves; “tzadi” with Shevat; “kuf” with 
Adar.  Accordingly, the Bnei Yissaschar enlightens us as to the 
relationship between each month and its particular letter.  

According to this scheme, we see that the month of Tishrei, 
the beginning of the year, was created with the letter “lamed”; 
whereas, the month of Elul, the end of the year, was created 
with the letter “yud.”  Now, these two months are the months 
of teshuvah; as we have just pointed out, they were created 
with the two letters ל"י.  This explains very nicely why HKB”H 
sanctified Yisrael with the letters ל"י by saying: והייתם לי סגולה" 

 ,He was hinting to them that even if they stumbled  .מכל העמים"
chas v’shalom, by committing an aveirah; notwithstanding, the 
path would remain open to them to rectify everything through 
sincere, complete teshuvah during the two months of Tishrei 
and Elul that were created with the letters ל"י.  

With this understanding, let us explain the sacred statements 
made by HKB”H.  Concerning the worlds created with “midas 
hadin,” He said: “These do not satisfy ל«י!”  For, they are not 
beneficial for the two months of teshuvah—Elul and Tishrei—
which were created with the letters ל«י.  After all, from the 
perspective of “midas hadin,” sins cannot be rectified by means 

of teshuvah.  On the other hand, concerning the worlds that were 
created with “midas harachamim,” HKB”H said: “These satisfy 
 They are beneficial to the two months of teshuvah created  ”!ל«י
with the letters ל«י, since “midas harachamim” enables Yisrael 
to make amends by means of sincere, complete teshuvah.  

The Term א"ת in the Pronouncement 
א'לול ת'שרי Is an Abbreviation for "הרי את מקודשת לי" 

This provides us with a fantastic allusion related to the 
formula of kiddushin instituted by our early sages: את  "הרי 

 ,The Tashbetz Katan explains in the name of his Rav  .מקודשת לי"
the Maharam of Rotenberg, ztz”l, that this formula contains 
many allusions related to the kiddushin with which HKB”H 
sanctified Yisrael.  For instance, this marriage pronouncement 
by the Chasan begins with the letter “hei” in the word »הרי«, 
which possesses a numerical value of 5; this alludes to the five 
books of the Torah.  

A very nice allusion to this fact can be found in the words 
(Vayikra 1, 2 and many others): "דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם"—
speak to Bnei Yisrael and say to them—which appear 
frequently in association with mitzvos of the Torah.  Note 
that the word אלה"ם is written without a “yud.”  As such, it is 
an abbreviation for the pronouncement of kiddushin: א'ת  "ה'רי 

ל'י"  which HKB”H used to sanctify Yisrael by means—מ'קודשת 
of the Torah.  Let us suggest the following allusions: The term 
 the two months that were ,א'לול ת'שרי is an abbreviation for א"ת
created with the letters ל"י.  Hence, the pronouncement: ה'רי" 

ל'י" מ'קודשת   expresses the fact that we are consecrated to—א'ת 
HKB”H during these two months created with the letters ל"י 
through the process of complete teshuvah, which enables us to 
make amends for all our wrongdoings.  

We can now comprehend the significance of the fantastic 
allusion inherent in the name ל'י"--אלו"ל ו'דודי  ל'דודי   With  ."א'ני 
this phrase we convey the power of teshuvah.  "לדודי  In :"אני 
this month, I am empowered to return to and reconnect totally 
with my beloved, HKB”H.  How do I know that my teshuvah 
will be effective and He will take me back?  Because of what 
my beloved said and did with the letters ל"י.  With the creation 
of the worlds, HKB”H said: "לי הניין  לא  יתהון  לי,  הניין   these—"דין 
are consistent with ל"י, and these are not consistent with ל«י.  
He chose to create worlds with “midas harachamim,” so that He 
could receive Yisrael back through sincere, complete teshuvah, 
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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

during the two months of Tishrei and Elul, which were created 
with the letters ל«י.  This is the implication of "ודודי לי".  

Following this glorious path, we will now interpret the 
opening passuk of this week’s parsha: אויביך על  למלחמה  תצא   "כי 

שביו" ושבית  בידך  אלקיך  ה'   In Sha’ar HaMitzvos (Re’eh), our  .ונתנו 
master, the Arizal teaches us that the klipos are sustained by 
the forces of kedushah.  They have no sustenance or life-force of 
their own, because they come from the domain of death.  Hence, 
they constantly strive to make man sin, so that they can steal 
his sparks of kedushah.  This is an integral part of the process 
of teshuvah—the need to return all of the sparks of kedushah to 
their proper place.  

This explains very nicely why the month of Elul, the month 
of teshuvah, is alluded to in this week’s parsha, which always 
coincides with the month of Elul.  “When you will go out to 
war against your enemies”—when you confront and combas 
the yetzer hara and its forces with the weapons of teshuvah, 
in an effort to retrieve the sparks of kedushah that they stole 
from you; the Torah promises that: “Havaya, your Elokim, will 
deliver him in your hand, and you will capture its people 
as captives.”  The Torah intentionally mentions the two names 
Havaya and Elokim, which HKB”H used to create a world in 

which “midas harachamim” takes precedence over “midas 
hadin.”  Thus, He provided man with the opportunity to correct 
all of his flaws and wrongdoings through teshuvah.  It is due 
to the power of these two names that “you will capture its 
people as captives”—that you will succeed in capturing and 
returning the sparks of kedushah held in captivity by the yetzer 
hara and its forces.  

Now, we can truly appreciate the amazing allusion of the 
word שבי"ו.  As mentioned above, it is an acronym for ו'יבטחו ב'ך" 

 This implies that those who trust in Hashem (that He  .י'ודעי ש'מך"
will accept them back in teshuvah) do so, because they know the 
power of His names.  They know that He intentionally created 
Olam HaZeh with the two names Havaya Elokim, placing the 
name of “rachamim” ahead of the name of “din.”  Thus, He 
afforded mankind the opportunity to perform teshuvah, which 
would enable man to recapture the sparks of kedushah held in 
captivity.  It is of them the passuk says (Tehillim 9, 11): ויבטחו בך" 

 and those who know Your name—יודעי שמך כי לא עזבת דורשיך ה'"
will trust in You, for You have not forsaken those who seek 
You, Hashem.  He has not forsaken or abandoned those who 
seek the name Havaya—those who wish to be accepted back in 
good standing, an opportunity afforded them by the midah of 
“rachamim” associated with the name Havaya.
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he Gemoroh debates whether there ever was a Ben 
Sorer Umore, a son who rebels by stealing money 
and enjoying the meat and wine he bought with that 

money. If it didn’t ever happen then its intent is to teach us a 
lesson. What would that lesson be?
 
Our Chachamim explain that he is killed while he is still 
innocent, not really deserving to die, in order to avoid his 
inevitable legacy, that of a thief and eventual murderer. I 
believe the Chachamim are teaching us the lesson referred 
to in today's society as a ‘gateway drug', something which 
itself (while not harmless) isn’t significantly bad, but leads to 
something worse.
 
Our actions and vices change us. They change our presumed 
needs and what we consider to be our individual rights. 
People are not constant and if a specific pleasure satisfies us 
it only does so for a while. Eventually, we will need something 

“stronger”, unless we break the habit.
Looking at the internet, even if only at innocent sites, is a 
gateway pleasure. We’ll eventually need more time and look 
at worse things. I have seen people who found themselves 
with a little extra money begin by buying a luxury car and 
having it open them up to buying nice things, including 
expensive wines, boats, etc.
 
We should always be careful when we allow ourselves to 
do anything which is pure pleasure (wine and meat) and it 
stops us from doing what we should be doing (just as the 
Ben Sorer Umore has to steal to get his pleasure). I have 
seen many B’nei Torah give up learning time for pleasures, 
involved parents become distanced from family, and all-
around good people become trapped in what was initially 
an innocent activity. Always consider if what you are about 
to begin enjoying is a gateway pleasure. It can be a doorway 
which you can’t escape from.
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By Rabbi Shmuel Gluck

T

roperly responding to the Yomim Noraim is always a 
challenge. It becomes a bigger challenge for those that 
are busy, whether working or taking care of their large 

families, and even for Rabbeim and Yeshiva students. We push 
off acknowledging that the Yomim Noraim are around the 
corner until, what should have been a 
40-day process beginning from Rosh 
Chodesh Elul is crammed into three 
days, Rosh Hashana (followed by 
another week of diversions) and Yom 
Kippur.
 
Our lack of preparation creates a hollow 
feeling, a feeling of inadequacy, and a tinge 
of guilt which fills us up. Those feelings 
cause us to give up, experiencing the Yomim 
Noraim as bystanders. We survive the 
Davening as if we want to leave the event but can’t because 
we already paid for it and want to get our money’s worth.
 
So, this year, I want to help us get a head start by sharing with 
you a few thoughts. Here are a few ideas for us to consider.

 
People should never, when looking to grow, and especially in 
Elul, limit their focus to their behaviors. That’s equivalent to 
bribing Hashem by coming on time to Davening or calling 
our parents every day until after Yom Kippur. We know (and 

more importantly, they know) that we are 
going to stop our commitments shortly 
after Yom Kippur. We would be offended if 
someone who needed a loan from us acted 
nice to us until we deposited the check. 
Hashem, while being more gracious than 
we are, is certainly not fooled.
 
Instead, we need to do what comes most 
difficult for us. We have to think. (Thinking 
jobs pay more than physically laborious 
ones so you know it has to be more 

difficult.) Just the act of thinking already primes us to be a 
better person and a better Eved Hashem.
 
What should we think about? That’s difficult to answer because 
the answer is a personal one. Those that are accustomed to 
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"...what should have 

been a 40-day process 

beginning from Rosh 

Chodesh Elul is crammed 

into three days..."
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thinking know what are their strengths, their weaknesses, 
their unexpected successes, and their disappointing failures. 
Your thoughts should emerge from all of those. Those that 
are not used to thinking will find it difficult. It must be focused, 
not random, and we should avoid our natural inclination to 
allow our minds to wander to happy thoughts which don’t 
help us grow. (Thoughts such as, Hashem loves us; while of 
course this is true, it stymies growth).
 
Your thoughts should be what Hashem can expect should be 
your next step. But don’t stress, it doesn’t have to be what 
would be expected of you had you never made mistakes, 
just, at this point, what your next step should be. In the days 
preceding the Yomim Noraim, we are making a statement 
that we will begin again. So, each person should honestly 
assess where that starting point is.
 
I know one person who defines himself as always being 
upbeat and always fun to be with. Then marriage, Parnassa, 
and children got in the way. He’s still more pleasant than 
most but he isn’t who he once was. That might be what he 
should think about.
 
A person who used to learn every free moment but now is 
carrying so many burdens he finds that he misses learning 
(that’s good) but that he misses it because it’s been a long 
time since he can remember the Torah “taking him away” as 
he learned (that’s not good). That may be his starting point.
 
Finally, a person who shows significant strength in one area 
(being punctual with his clients) but completely irresponsible 
in all other areas, should be thinking in that direction. More 
than being a “past” strength, it is a present strength that he 
needs, and can be expected, to broaden in other areas of his 
life .
 
Our thoughts shouldn’t be fictional happy endings. It should 
be about what we once were which is indicative of who we 
can again become. The upbeat person shouldn’t make his 
primary focus on Torah study, even if it should be included 
in his many self-reflections. Teshuva, growth, is about each 
person’s individual strengths, personal passions, and their 
personal missions. If you never had one, then you needed to 
begin thinking long before Elul. (Or, you can call me at 914-
490-8129 to discuss).
 
Thinking alone sometimes doesn’t get results. Instead, it 
causes people to realize that they require research. I recently 
spoke to someone who hasn’t put Tefillin on in years. Recently, 
he began doing so if he is needed for a Minyan. He just told 
me that no one explained to him why people put Tefillin on.
 
So, if he wanted to be honest with himself, he would research 
why he should wear Tefillin. Those whose thoughts result in 
acknowledging that they question Emunah should not leave 
it at that, but should research why it makes sense to have 

Emunah and, even before that, what it means to have Emunah. 
Then, once they have researched enough, they should try 
thinking again. As you can see, this process requires more 
than the three days of the Yomim Noraim to make a dent in 
our present attitudes.
 
But thinking is not enough. Personally, I have found that I 
can think really sincere, Frum, life-altering thoughts. All that 
happens in a vacuum, however, in the privacy of my mind. 
While it increases the chances that my behaviors will improve, 
by itself it doesn’t increase my chances nearly as much as I 
would like to believe it does. I have had many man-to-man 
talks with myself, walked into the next room with other 
people and found myself acting exactly as I have always done. 
We need to do more than think, research, and think again.
 
I try to come up with a crisp statement which is intended to 
become a commitment, often a group of commitments. That 
group is not intended to be a bunch of random commitments 
which can cause us to become overwhelmed. I look for a few 
statements which are progressive, culminating in one end 
goal.
 
On my most recent Shabbos morning walk to Monsey (we 
had our first off-Shabbos in over 6 months), I came up with a 
sequence of “facts”, commitments, and goals. Repeated daily, 
it gives us a shot at changing our real-life values, how we act 
and, finally, who we become.
 
If we follow this approach, then increasing our actions is more 
than just a superficial act which Hashem ‘sees through”. It 
becomes consistent with the new “me”. My overall message 
is that the Yomim Noraim is a pivotal time in our lives and 
deserves that we dedicate time, map out a plan, and implement 
with the weight of something which can be life-altering. If we 
approach Elul and the Yomim Noraim in this manner, we have 
already increased our chances for a good year.
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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 Ki Seitzei - The Ben Ish Chai’s Yahrtzeit, Shofar and Teshuvah 
By David Gurwitz 

 
Our learning should be a zechus for the neshamah of the Ben Ish Chai, whose yahrtzeit is the 13th of Elul. 
He was niftar in 5658.  

These thoughts from the Ben Ish Chai were taken from “In the Service of the King” regarding the shofar 
we hear during Elul and on Rosh Hashanah. This sefer is one of several published on the words of the Ben 
Ish Chai by Yeshivat Ahavat Shalom, which was founded in 1972 by Rav Yaakov Hillel. Rav Hillel wrote a 
sefer consisting of essays on all aspects of Jewish life called “Ascending Jacob’s Ladder,” which rarely 
leaves my desk and is highly recommended.  

We have been hearing the shofar since the beginning of Elul. So many people asked me to remind them 
about what I wrote last year regarding how the Ben Ish Chai teaches us to hear the shofar in such a more 
meaningful way. After reviewing these thoughts, I have been inspired again and decided to start with what 
I wrote last year:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

At first, the joyful tekiah hints at happy times. Then, the wailing shevarim - sounds like shivering - and 
the crying teruah hint at suffering. We don't blow them in the same breath so as not to join them.  
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Second, the shofar is like a ring that says, “This, too, shall pass,” since it starts happy, goes to sad, and 
ends happy.  

Third, the shofar teaches that good comes in a big way, all at once, while pain comes in shorter stages. 
Dovid Hamelech in Tehillim (9:10) says that Hashem will be a tower for the oppressed, a tower in times 
of trouble. He divides the period of pain into small ones so that we can bear them.  

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

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

I would like to add the following thoughts on baalei teshuvah, tzaddikim and Elul: 

The Ben Ish Chai explains why Chazal said in the Gemara being learned in the Daf Yomi cycle - Brachos 
34b - that in the place where a baal teshuvah stands perfect tzaddikim cannot stand. It says in Yeshaya 
(57:19), whose prophecies form the haftorah readings for these seven weeks after Tisha B’Av leading to 
Rosh Hashana, “Peace, peace to the one who is far and to the one who is near.” It mentions the far one 
first, and, therefore, baalei teshuvah are masters because of their investment in efforts to battle the evil 
inclination to become higher than tzaddikim. 

We learn something fascinating related to this power of tzidkus inherent in Elul from the gematria of the 
spelled-out or inside letters of the word Elul: Alef - the inside letters are Lamid (30) and Peh (80); Lamid 
- the inside letters are Mem (40) and Dalet (4); Vov - the inside letter is Vov (6); and Lamid again, with 
the inside letters being Mem (40) and Dalet (4). The combined value of the inside letters is 204, which is 
the value of the word tzaddik. 

It is appropriate to return now to our parsha and Tehillim discussion, since the Tehillim related to Parshas 
Ki Seitzei, according to the Reidelheim Siddur, is kappitel 32, which is the first kappitel to discuss teshuvah. 
The Vilna Gaon calls this kappitel the Shir Shel Yom Kippur, and the Siddur Avodas Yisroel assigns it to 
Shabbos Shuvah.  

Just like with kappitel 17 for Shoftim, the beginning verses in kappitel 32 are quite relevant for the work 
of Elul: “L’Dovid maskil ashrei nesui pesha kesui chata’ah - By Dovid: an instruction. Forward strives the 
person who is truly tested against transgression and protected from sin.”  

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l points out from the Gemara in Maseches Pesachim (117a) that all 
kappitlach of Tehillim beginning with the word maskil means an instruction or lecture. The subject of this 
kappitel’s instruction is self knowledge and a voluntary acknowledgement of failure before Hashem if we 
made mistakes. Nesui combines nisa with a Shin and nisa with a Samach, meaning to be raised above 
and tested against sin. Rav Hirsch explains that man’s own moral energy is adequate to help him remain 
free from pesha. However, to remain free from chet, he needs Hashem’s help. Therefore, happy is he who 
is both nesui pesha kesui chata’ah, so that he is not guilty of any transgression, intentional or 
unintentional. 

Finally, I would like to end with two thoughts that hit me while saying Tehillim 27, L’Dovid Hashem ori 
veyishi. Dovid Hamelech tells us, “Achas sho’alti mei’eis Hashem oso avakeish - One thing have I asked 
of Hashem, only this will I seek.” 

First, we are trying to perform a chesbon hanefesh during Elul, and then during Tishrei, and then, 
hopefully, the work will hold up when we enter the month of Cheshvon. Therefore, the word achas - Alef, 
Ches, Sof - is an acronym for Elul, Tishrei and Cheshvon. 

Second, the words oso avakesh - only this will I seek, have a gematria of 815, the same as that of baal 
teshuvah. May we merit to be able to focus on this goal of working on fixing our middos while the King is 
in the field, so close to us, asking us to come back to Him.        
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Parashas Ki Seitzei פ"שת אצתיכתשרפ

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

ךדיבךיקלא'דונתנוךביאלעהמחלמלאצתיכ
When you will go out to war against your enemies, and Hashem your 

G-d will deliver them/him into your hand. (21:10)

The pasuk begins with lashon rabim: plural, oyvecha, your 
enemies; and concludes with lashon yachid, singular: u’nesano, will 
deliver him. This teaches us, explains Horav Bunim, zl, m’Peshischa, that 
we actually have only one enemy, but he has different names. He cites 
the Talmud (Succah 52a), “The yetzer hora, evil inclination, has seven 
names.” This is a reference to the various images, metaphors, for 
describing the yetzer hora and its deleterious effect on people. 
Obviously, every individual has a different relationship with, and 
understanding of the yetzer hora. To some, he is an enemy; to others, he 
is an obstacle or evil, impurity incarnate. It all depends on how each 
person perceives the yetzer hora. Sadly, to some, the yetzer hora may 
not be an enemy, but a friend. This is how deeply embedded in our lives 
he has become.

The Peshischa explains homiletically that the “enemy” against 
whom the Jewish soldier is waging war (homiletically) is the yetzer hora, 
always presenting himself in a different light, projecting a different 
image. The Jew begins to think that he has many enemies, when, in fact, 
he has only one. Once we have confirmed this reality it becomes much 
easier for us to wage war and emerge triumphant. We should not be 
concerned about the quantitative size of the army, but rather, its 
qualitative power. If we do our part, Hashem will deliver him into our 
hands.

One of the ways the yetzer hora ensnares a person is through 
subtle, inconsequential acts, which are isolated and do not directly 
impact a person. Each isolated, (supposedly) inconsequential breach 
adds up, however, until the individual becomes the yetzer hora’s client 
and, through the process of aveirah goreres aveirah, sin begets, drags 
along, causes another sin. In this way, he becomes entrapped and 
enslaved to the yetzer hora.

Yalkut Me’am Loez relates the story of an evil king who issued 
a decree against a Jew to force him to commit an aveirah, sin. He gave 
him a “choice” of one of three sins to transgress: adultery; eating treif; 
drinking wine that had been touched by a gentile. The Jew figured that, 
since z’nus, immorality, was a Biblical sin which was liable for capital 
punishment, and treif was punishable by Heavenly excision, he would 
drink the stam yeinam, ritually contaminated wine, since it was only 
Rabbinically prohibited. (“What could be so bad, it is only a 
d’Rabbanan?”) He did not realise that an aveirah, even a simple, “light” 
sin, will drag along another sin, one that is serious, stringent. He drank, 
became inebriated and, while in his intoxicated state, he consumed treif
meat and committed an immoral act. The yetzer hora had “convinced” 
him that drinking the wine was inconsequential. Nothing is 
inconsequential, because it brings you through the front door – and 
slams it behind you!

The Chasam Sofer explains this with an analogy. There were 
two neighbours, one of whom owned a beautiful diamond ring. The
second neighbour was an unsavoury fellow who badly wanted that 
diamond. He said to his neighbour, “I purchased a diamond ring, but I 
am unsure if the purchase price was a good value or not.” The owner of 
the ring was a trusting soul who said, “Take a look at mine, and see how 
yours compares.” He “accepted” the offer, and after looking at the 
diamond for a few moments, proceeded to put it in his pocket. “Hey, 
what are you doing with my diamond?” the trusting soul asked. “Your 

diamond? It is my diamond! How dare you call me a thief?” the thief 
countered.

Nu, what does one do in such a case? The owner said, “Fine, 
we will settle this in bais din, Jewish court.” “I cannot go to court, 
because I do not have appropriate clothing. The judges will take one 
look at me, and I will be on the defensive.” “Fine,” replied the diamond’s 
owner, “I will lend you my nice jacket to wear to court.” “But I have no 
way to get there. I cannot walk all the way to bais din.” “Fine, I will lend 
you my donkey, upon which you can ride.”

The thief now had the man’s diamond, jacket and donkey.
They arrived at bais din where the claimant presented his case. The 
judge listened and turned to the thief, “Well, what do you have to say in 
defence?” The thief replied, “Sir, my neighbour’s a liar in the first 
degree. I can prove this. You already heard his claim that I took his 
diamond. There is no end to this man’s imagination. I am certain that he 
is such an audacious prevaricator that he will probably say that I am 
wearing his jacket. Furthermore, he will claim that I rode to court on his 
donkey!” When the owner heard these ludicrous lies perpetrated about 
him, he screamed, “He took my jacket, and he is riding on my donkey!”
The judge listened to the story. Who do you think he believed? The 
thief! His story was so ludicrous it had to be true!

The yetzer hora plays a similar ruse with us by parlaying the 
mitzvos that we perform throughout our life. He convinces us to commit 
a sin “here” and a sin “there” until he owns us. At that point it is too 
late. Our mitzvos have been hijacked by the master thief.

A stingy man was compelled to host a guest for Shabbos. He 
went to the market and purchased two fish: one excellent fish for 
himself; and one spoiled fish, which was inexpensive, for his guest. Upon 
eating the spoiled fish, the guest became ill and was rushed to the 
hospital. The host said to his wife, “We really should visit our guest in 
the hospital.” A few days later, the guest passed away as a result of his 
illness. The host said to his wife, “We must attend the funeral.” They 
did, after which the host said to his wife, “We really should comfort the 
bereaved.” On their return trip home, the man said to his wife, “Look 
how many wonderful mitzvos we were able to perform because of the 
spoiled fish. We welcomed a man to our home; we visited him in the 
hospital when he became ill; we attended his funeral when he died; we 
comforted his family when they mourned.”

The yetzer hora presents an aveirah in the image of a mitzvah
and convinces us to act promptly. After we fall in line, he drags along 
more “mitzvos” which are all built upon the foundation of that first 
aveirah.

This is why Hashem appreciates each and every mitzvah that 
we perform. He knows that mitzvos do not come easily. He is acutely 
aware of the “hoops” through which we must jump in order to succeed.
Perhaps the following analogy will inspire and hearten those who feel 
overwhelmed by their yetzer hora.

A king invited one of his close ministers to visit the palace. As 
the minister walked from room to room, he beheld beautiful paintings 
hanging from the walls, all signed by prominent artists. Finally, he came 
to the king’s study, his inner sanctum, a room in which he felt that he 
would find the most impressive of all the king’s works of art. Imagine his 
surprise when he saw that the painting hung most prominently was far 
from impressive. It was a simple graphic, whose colours were far from 
stunning and lacked the powerful imagery projected by the other 
paintings.
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He was staring at this work of “art” when his host, the king, 
entered the study, “I see that you are staring at my favourite painting.
You must be wondering, ‘Why this, what is special about this painting 
that it maintains such a prominent position in my palace?

“The artist who painted this drawing was in a terrible accident, 
during which he lost both of his arms. He now paints with his toes. His 
love for art and for me, his king, is so great that he toiled and expended 
much back-breaking physical and emotional effort to draw this work of 
‘art’. Do you see now why it means so much to me?”

Likewise, Hashem has billions of angels who carry out His 
directive with the greatest purity and sanctity. Why not? They do not 
have a yetzer hora with which to contend every step of the way. We 
human beings have so much to overcome until we “squeeze” out each 
mitzvah. This is why each one means so much to Hashem!

ומאלוקבוויבאלוקבעמשונניאהרומוררוסןבשיאלהיהייכ
If a man will have a wayward and rebellious son, who does not listen to 

the voice of his father and the voice of his mother. (21: 18)
The ben sorer u’moreh, wayward and rebellious son, is an 

anomaly within the parameters of halachah. The Torah punishes only 
when one actively sins. The Torah does not mete out punishment just 
because the individual is destined to sin. Yet, the ben sorer is executed al
shem sofo, because of what he will ultimately do in the end, later in life, 
when he cannot get what he wants. He will murder to satisfy his desires.
Kill him now, before he takes an innocent life. Truly an anomaly. 

Ramban posits that the ben sorer warrants two punishments: 
one for degrading and rebelling against his parents; one for being a 
drunkard and a glutton, which transgresses the commandment of 
Kedoshim tehiyu, “You shall be holy” (Vayikra 19:2). One’s life must be 
focused on strengthening his relationship with Hashem. A man who is a 
drunk and a glutton is focused on satisfying his immediate physical 
desires. Perhaps this ben sorer is undeserving of public accolade, such 
that he will not receive honour, but death? Just because he cannot
control himself?

Horav Moshe Reis, Shlita, explains that the Torah is not 
focusing on the punishment of death, but rather, on the z’chus, merit, 
one has to live. Life is sacrosanct. It is Hashem’s ultimate gift which He 
bequeaths to us for a reason, a purpose. We all have a mission to 
accomplish. Some have greater missions than others; thus, some are 
blessed with greater physical, spiritual, material wherewithal, so that 
they can practically and effectively complete their Heavenly-designated 
mission. No one has a mission to be a glutton and a drunkard. That, by 
its very nature, is the antithesis of life.

Zachreinu l’chaim, Melech chafeitz ba’chaim… l’maancha 
Elokim chaim; “Remember us for life, the King Who wants life… for Your 
sake, the G-d of life.” We do not simply ask for life because we want to 
live. We ask for life because we want to live a life of meaning, a life of 
value, a life for G-d’s sake! Chizkiyahu HaMelech asked Hashem to 
remember his z’chusim, merits. He indicated that he had performed a 
great service for Klal Yisrael by concealing from them the Sefer 
HaRefuos, Book of Cures. This volume, authored either by Adam 
HaRishon or Shlomo HaMelech, contained within it a cure for every 
single ailment. Rashi (Pesachim 56b) explains that Chizkiyahu saw that 
people stopped praying to Hashem when they became ill. They no 
longer beseeched His mercy. They had the “fix-all,” the Book of Cures, 
that circumvented the need to pray. Thus, the book did more harm than 
good, because illness is Divinely ordained in order to compel people to 
turn to the Almighty in prayer. This strengthens and enhances their 
relationship with the Divine.

Horav Mordechai Gifter, zl, wonders why the halachah of 
pikuach nefesh, saving a life, which overrides the entire Torah, was not 
relevant. If the Sefer HaRefuos could save lives, how could Chizkiyah 
dare hide it, thus endangering countless Jewish lives? The Rosh Yeshivah
explains that Chizkiyahu’s intrepid action, ratified both by Hashem and 
the Sages, teaches us that a life devoid of sincere, heartfelt prayer, a life 
that is empty, unblessed with a relationship with Hashem, is not worth 

living. Life is meaningful and sacred when it is a medium to cling to the 
Source of life: Hashem. When man places his trust in himself, in books of 
wondrous cures or in the practitioners who expound them, his life has 
lost direction and purpose. Our merit for life is, l’Maancha, for Your 
sake. Nothing else matters. One who is prepared to live l’Maancha has a 
right to petition zachreinu l’chaim.

Chazal teach that a case of ben sorer u’moreh has never 
existed, because of all the many criteria necessary to qualify this boy for 
premature execution. The Bais Yisrael adds a caveat of his own. A 
person can be judged only based upon his own personal wrongs. If the 
blame is singularly upon him – then he is deserving of punishment. The 
ben sorer u’moreh is certainly not blameless, but can we contend that 
the full weight of his sins are upon him? Can we say that he had no 
mitigating circumstances in his life that caused him to turn out this way?
What about his father, the one who married the yafes toar, beautiful 
captive? He was the one for whom the Torah made a yetzer hora
dispensation, because, otherwise, he might have allowed for his physical 
passions to get the better of him. We must remember that the apple 
does not fall far from the tree. I might also add that once the apple 
“falls” from the tree, it probably becomes a little smashed and soiled. It 
is no longer the same apple. When one takes all this into consideration, 
it is not surprising that the ben sorer did not happen. Too many factors 
had to contribute to enable that outcome to occur.

The Torah writes that the ben sorer einenu shomea, does not 
listen to the voice of his father or the voice of his mother. Chazal
(Sanhedrin 71a) derive from there that if either parent is deaf, the boy 
does not become a ben sorer. The Imrei Emes wonders how Chazal
derive from the boy’s inability to listen that, if either parent is deaf, the 
boy does not become a ben sorer. (If the parents claim that he does not 
hear them, it means that they hear each other, or they are aware that 
he does not listen to them. This indicates that neither is deaf.) How 
does a parent’s inability to hear, ameliorate his/her son’s rebellion (not 
listening to them)? The Imrei Emes explains that if one of the parents 
does not hear, it is no wonder that the son does not hear. We learn by 
example, even if the example that one projects is not his/her fault. At 
the end of the day, the boy sees that not hearing can become not 
listening and regress to ignoring and, ultimately, eschewing what the 
parent asks of him.

Nothing is lost on a child as he/she grows up and matures.
While we would hope that the child focuses on the positive lessons to 
be derived from his/her parents’ character representation, we would be 
remiss to ignore the obvious: he/she sees and learns from the negative 
as well. The onus of guilt cannot be placed solely on the shoulders of the 
rebellious son. 

הרומוררוסןבשיאלהיהייכ
If a man will have a wayward and rebellious son. (21:18)

It takes incredible strength of character and extraordinary 
devotion to Hashem for a parent to make a choice: in favour of Torah 
values and love for the Almighty, over human emotions of love.
Rabbeinu Bachya says that parents’ love of G-d must supersede the love 
they have for their children. Thus, if the Torah commands parents who 
have sadly raised a wayward and rebellious son to transfer that son over 
to the court for what might be he his untimely execution, they must be 
prepared to do so. Baruch Hashem, never has there been a case of ben 
sorer u’moreh; first, due to the criteria necessary and, secondly, 
probably due to the difficulty in seeing it through. I choose my words 
carefully, because this is a subject no one wants to touch. Are there any 
parents so perfect in their devotion that they say that they are 
blameless in their son’s spiritual demise? The boy is not punished unless 
absolutely no mitigating reasons justify his errant behaviour. In other 
words: Is there a perfect parent out there who can say, “I did nothing to 
contribute to this tragedy.” (I did not think so.)

We have another reason. Chazal (Sanhedrin 88b) teach: “A ben 
sorer u’moreh whose parents are inclined to forgive him of his 
rebelliousness, their absolution is accepted.” The boy goes home to his 
mom and dad. This halachah begs elucidation. The ben sorer’s
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punishment actually precedes whatever terrible sin he might commit. At 
that point, he is just a glutton and a drunkard. He has not committed a 
sin that warrants capital punishment. but, he will. Thus, he is executed 
before he commits the murder that in all likelihood will occur. What is 
achieved by the parents’ mechilah, forgiveness?

Horav Chaim Zaitchik, zl, explains that parents know their 
child. If parents forgive, it is because they have gazed deeply into the 
psyche of their son and decided that beneath the dross of evil character, 
hope exists. He is still their little boy. His actions do not reflect his true 
essence. They might reflect a troubled, angry boy, but still a boy for 
whom they can have hope. Regardless of the bleakness of a situation, 
parents always find a way to help their child overcome the obstacles and 
reach his/her potential. Nothing is stronger and more determined than 
the love of a parent for their child. It never ceases. Therefore, parents 
can sense if a modicum of decency exists within their son and focus on 
bringing it to the fore, so that their son’s behaviour and attitude will 
change.

The level of evil of Menashe, Melech Yisrael, bordered on 
degeneracy. No other Jewish king descended to his level of perversion.
Fifty-five years of non-stop evil had brought him to such a nadir of 
spiritual erosion that no one could – or wanted to – help him – except 
for his Father in Heaven. He screamed and cried bitterly until Hashem 
“dug out” beneath his Heavenly Throne a pathway for Menashe to 
repent. For three years, he repented. What is the meaning of, Chatar lo
chatirah, “He dug out for him a tunnel beneath the Kisei HaKavod, 
Throne of Glory?” Rav Zaitchik explains that Hashem “dug in,” 
penetrated into Menashe’s soul, until He found a single strand, a narrow 
pathway to a spark of emotion, of sensitivity, that could initiate the 
teshuvah which would ultimately cause him to be spared the fate that 
he deserved. Hashem did not give up on Menashe. Why should parents 
give up on their errant son?

םותילרגלותחקלבושתאל...רמועתחכשו...ךריצקרוצקתיכ
ךיקלא'דךכרביןעמלהיהיהנמלאלו

When you reap your harvest … and you forget a bundle … you shall not 
turn back to take it, for it shall be for the convert, the orphan and the 

widow, so that Hashem, your G-d, will bless you. (24:19)
If one reads the pasuk, I think it communicates an important 

message. When we give tzedakah, charity, to one who is in need, we 
think it is all about him/her. He or she needs our help. What about the 
benefactor? Does he receive any personal benefit outside of the 
spiritual reward and the personal satisfaction that he derives from his 
actions? The Torah teaches that one should not think his charitable 
actions benefit only the beneficiary. He, too, will benefit, as evinced by 
the following story. Anyone who has ever searched for a job knows that 
the process can be tedious and demoralising. No matter how good one 
thinks he/she may be, the person who is hiring is always looking for 
“someone else.” Two young women, one who was married and 
supporting her husband in kollel and the other one who had not yet 
found her bashert, Heavenly-designated spouse, were good friends, 
both qualified secretaries, and both looking for a job. A position in an up 
and coming company became available. The company was prepared to 
pay top dollar to the right candidate. Sarah, who was married, was 
hopeful. So, too, was Rivkah, her good friend. The both had secured 
interviews for the next day, Rivkah at 10:00 a.m. and Sarah at 3:00 p.m.

Rivkah made an extraordinary impression upon the husband 
and wife, proprietors of the business, to the point that the wife told 
Rivkah that, as far as she was concerned, she could begin working for 
them the following day. They had, however, promised interviews to a 
number of applicants, so they would have to wait until the end of the 
day before they could give her a contract. Rivkah was torn. On the one 
hand, she wanted the job; on the other hand, her good friend needed 
the money to support her kollel family. Rivkah was not “there” yet. She 
made a decision which clearly demonstrated the kind of young woman 
she was. She returned to the proprietors of the business and explained 
that she had a friend who was coming for an interview that afternoon.
She would much rather see her friend get the job, because she needed 

the money. She assured them that Sarah would do a good job for them 
as well.

Sarah was hired and, after a while, her work pleased the 
owners of the business. Meanwhile, the proprietors of the business 
could not get over Rivkah’s outstanding character traits. Indeed, they 
wondered if she would not be an appropriate match for their son, who 
was an excellent ben Torah. The woman called Rivkah and invited her to 
come over with her mother to visit. When they came, Rivkah went out 
to spend time with Sarah, while her mother and the woman spoke. The 
woman was quite candid with Rivkah’s mother, relating to her how 
impressed she was with her daughter. She inquired of her daughter’s 
friends and every one of them seemed to have a high opinion of her.
Would Rivkah and her mother be interested in her son? Rivkah’s mother 
replied that they would look into it. After some inquiries, it became 
apparent that the proprietors’ son was truly a special young man, both 
in learning and middos, character. They met, they liked one another, it 
was a match made in Heaven!

Prior to the wedding, Rivkah’s future mother-in-law spoke 
with Rivkah and said, “You came here looking for a job, which you 
relinquished to your good friend. As a result, you eventually became 
part of our family. I am happy to tell you that, Baruch Hashem, we are 
quite well-to-do. We would like our son to sit and learn as long as he 
wants. To this end, we are making you and our son full partners in this 
business. You came to apply for a job, and, instead, became a part 
owner!”

We think that by extending ourselves to others, we are helping 
them. This is true, but we are also helping ourselves.

Va’ani Tefillah
ךימחרולכאליכבוטה

Hatov, ki lo chalu Rachamecha. 
The Good One, Because Your mercies never come to an end.

Hatov. The Good One. “Good” has become a relative term, 

which is unfortunately defined by its contrast with its opposite – bad. In 

other words, when something or someone is not bad, by default, it is 

good. It was not meant to be this way. In this tefillah, we define good 

when we assert that Hashem is the Good One. This designation 

describes good as an absolute – pure good in its own right, without 

relying on contrast. Furthermore, we say that Hashem is good, because 

His mercies never come to an end. This means, explains Horav Shimon 

Schwab, zl, that even when a person makes the wrong choice, follows 

the wrong path – one of sin, not one of blessing and adherence to His 

command – Hashem still continues to have mercy on him. By right, one 

who reneges Hashem’s command should forfeit his life. Hashem not 

only does not take his life, He even helps him along with his current 

choice. Hashem’s mercy is boundless, and He will not only grant him 

continued life, but He will also sustain him and keep him healthy.

Hashem’s rachamim, mercy, is not limited to those who listen to Him.

His good is absolute and, thus, not defined by our choices – good or bad.
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YYoouurr  HHaanndd  
על  ““  1100::2211 למלחמה  תצא  כי 

איביך, ונתנו ד' אלקיך בידך ושבית 
  ””שביו

“When you shall go out to war against your 
enemies, and Hashem your G-d, will deliver 
him into your hand, and you will capture his 
captivity.” The Torah says that Hakodosh 
Boruch Hu will give over your enemy into 
your hand.  What are we to learn from this 
Loshon of, “your hand?”  Why not just say 
that you will be victorious?    
 Kiddushin 21b – The battle that 
the Torah is speaking about is the battle 
one must wage with his Yetzer Hara.  There 
are two types of battle Klal Yisroel wage.  
There is the battle which Klal Yisroel wage 
with the Goyim, and this is for the benefit 
of their bodies. Then there is the battle with 
the Yetzer Hara; this battle is for the sake 
of Hakodosh Boruch Hu and His honor.  The 
battle we have with the Goyim, really has 
nothing to do with us; it is all in the hands 
of Hakodosh Boruch Hu.  Hakodosh Boruch 
Hu delivers our enemies into our hands 
when we are serving Him properly.  While 
we may Chas V’sholom think that it has 
something to do with our military prowess, 
yet that is completely wrong – it is all 
Hakodosh Boruch Hu.  However, the battle 
with the Yetzer Hara is in our hands.  Of 
course, we need the help of Hakodosh 
Boruch Hu, but we are the ones who need to 
wage the war.  “ איביך על  למלחמה  תצא   – ”כי 
When you will go to war with your enemies 
– your physical enemies, “ ונתנו ד' אלקיך בידך” 
– It is all in the hands of Hakodosh Boruch 
Hu, and He will give over your enemies to 
you.  “ ושבית שביו” – However, when it comes 
to the battle with the Yetzer Hara, it will be 
up to you to conquer your Yetzer Hara.  If 
when you capture your enemies you will see 
a beautiful woman, you will conquer your 
desires and follow what the Torah says, and 
if you do so, you will conquer your Yetzer 
and you will not sin. (אמרי שפר) 
 There are two ways to fight a 
battle.  One way is where both sides fight on 
an equal playing field.  Although one side 
will ultimately win the battle, both sides 
have casualties of war.  The second way is 
where one of the armies is on top and the 
other is below, for example – one is on top of 
a mountain and the other is on the ground.  
In this scenario, it is quite conceivable that 
the army on top of the mountain will have 
absolutely no casualties on their way to 
victory.  Being that they are on top, they can 
completely dominate the battle, and will kill 
their enemies, but their enemies will not 
harm them.  The way that a nation falls in 
this world, is by the Sar in Shomayim 
representing that nation falling first.  Once 

the Sar above falls, the nation below falls 
easily.  “כי תצא למלחמה” – Hakodosh Boruch 
Hu does much goodness with you.  Firstly, 
He makes the war that you have with your 
enemies as if, “איביך  as if you are – ”על 
fighting “on top of your enemies” – meaning 
as if you are on top and the enemy is on 
bottom, and therefore you can win a battle 
without having any causalities, or very few 
casualties.  Although physically this may 
not be the case, and you are fighting on an 
equal playing field, nonetheless, Hakodosh 
Boruch Hu gives this edge to Klal Yisroel.  
Additionally, “ ונתנו “ – ”ונתנו ד' אלקיך בידך” can 
be read both ways – meaning that if you 
reverse the letters and begin from the last 
letter, you still have the same word, “ונתנו.”  
This teaches us to make it as if the word is 
stated twice,  ונתנו, ונתנו – Hakodosh Boruch 
Hu will give over your enemies into your 
hands twice; first He will give over the Sar 
in Shomayim of that nation to you, and then 
He will also give the nation down here into 
your hands.  “ ושבית שביו” – The word, “שביו” 
is the letters of  יושב – you will be able to sit, 
meaning that Hakodosh Boruch Hu will 
make it easy for you to earn this victory. 
 (אדרת אליהו )

 The Posuk says that when Moshe 
raised his hands, Klal Yisroel were 
successful in battle.  The Gemara in Rosh 
Hashana asks, was the war dependent upon 
Moshe’s hands being raised or not? Rather 
the Torah is telling us that Moshe’s hands 
being raised was telling us that Klal Yisroel 
were looking heavenward.  When they 
looked heavenward, they were successful in 
battle, and when they didn’t, they were not 
successful in battle.  When they looked up 
to Shomayim it means that they recognized 
that all of their intellect and power was all 
from Hakodosh Boruch Hu, and then they 
won all of their battles. The same way that 
physical battles are won this way, so too the 
spiritual battles against the Yetzer Hara 
are won.  If one recognizes that all is from 
Hashem, then he knows that it is proper to 
follow His Will, and if one does so, certainly 
Hakodosh Boruch Hu will assist him, and 
he will defeat his Yetzer Hara. (  תפארת
 (שמואל 

 It says in the Zohar Chodosh that 
the “איביך” refers to the Yetzer Hara.  
Bereishis 31:18 “ וינהג את כל מקנהו ואת כל רכשו” 
– “And he led all of his livestock and his 
wealth.”  The previous Posuk says that 
Yaakov arose and lifted his children and 
wives onto the camels.  Why does the Posuk 
say, “וינהג” – and he led – instead of just 
saying that Yaakov, “took” his livestock and 
wealth along with his children and wives?  

There are times that a person becomes so 
absorbed in the folly of this world and in his 
pursuit of earning money, that his money 
becomes his master and the money leads 
him.  He becomes subservient to his money, 
like a slave to his master.  There are times 
that one can become so subservient, to the 
point that he does not even have a moment 
for Torah and Mitzvos or even to Daven.  
Therefore, one must ensure that his 
possessions do not lead him, rather he must 
be the ruler and leader over them, and he 
should make a lot of time to serve Hakodosh 
Boruch Hu: learning Torah, Davening, and 
performing Mitzvos.  This is what the Torah 
is alluding to by Yaakov Avinu.  Yaakov 
Avinu became exceedingly wealthy, yet the 
Torah tells us explicitly, “וינהג” – he led his 
possessions, and his possessions did not 
lead him.  Rashi says on the words, “  כי תצא
מלחמת  “ ,if you go out to battle a – ”למלחמה 
 In these words, there is an allusion  ”.רשות
to the one key point as to whether one will 
be victorious with his spiritual battle – who 
is in “ ות רש ” – who is in control.  If Chas 
V’sholom your money and possessions are 
in control, then it will lead you astray.  One 
must make sure that he is in control, and he 
leads his money and possessions, all for the 
sake of Hakodosh Boruch Hu. (ידי ישראל) 

 The hand represents Moshe’s 
hands, when he lifted his hands, Klal 
Yisroel won their battles.  Moshe’s raising 
his hands signified that Klal Yisroel were 
cognizant of Hakodosh Boruch Hu, and 
recognized that all comes from Him.  When 
they had complete Emunah in Hakodosh 
Boruch Hu, that is the cause for their being 
victorious.  We are beings of physicality and 
we need to take care of our physical needs.  
However, we are more importantly spiritual 
beings, and we need to make sure that our 
focus is on our spirituality.  We cannot get 
caught up in the physical matters, and have 
them lead us – rather we must lead them.   

The Ben Ish Chai says in his Sefer 
the Ben Yehoyada in Brochos 5b that every 
limb of Odom Harishon sinned with the Eitz 
Hada’as except for the hands.  He somehow 
ate from the tree, but did not use his hands.  
Those hands represent purity of 
spirituality.  It is those hands which Moshe 
raised as a sign that one must look 
Heavenward at all times, and not get 
caught up with physicality.  May we be 
Zoche to lead a life of spirituality, and we 
should lead our Gashmiyos, and not Chas 
V’sholom that our Gashmiyos leads us. May 
we be Zoche to have our focus on 
spirituality, and that will certainly be a 
Zechus for us to have a  כתיבה וחתימה טובה.  
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PARSHAS KI  SEITZEI  
BRING HASHEM INTO YOUR LIVE AND BE SAVED 

 

ויבש תיבשו ךדיב ךיקלא 'ה ונתנו ךיביוא לע המחלמל אצת יכ  When you will go out to war against your enemies and Hashem will 
deliver him into your hand and you will capture his captivity. The passuk begins with the plural form of enemies and suddenly 
in middle stream switches into singular ונתנו ? We suggest that there is another message the passuk is conveying besides its 
simple understanding. Rashi brings the Chazal רבדמ בותכה תושרה תמחלמב  the passuk is dealing with a voluntary war in contrast 
to one that is obligatory such as the conquering of the seven nations in Eretz Yisrael. This is the springboard in the sefarim to 
the many interpretrations of this passuk in reference with one's daily battle with his yetzer harah in the arena of תושר  non  
obligations from the Torah and the Rabbanim (see Shulchan Aruch Orach Chaim 221). This category of תושר  permissible actions, 
consumes the majority of a person's daily 24 hours. It includes eating, business, talking, walking, sleeping etc. At first glance all 
these activities appear to be parve by nature and kosher lemehadrin in being that they are not per se a glaring aveirah or 
mitzvah. It can be called no man's land or Switzerland the country of neutrality during WW2. But now after research we have 
discovered that even the so called parve Switzerland was never parve but rather sympathetic to the Nazi cause. So too there 
are no truly parve choices. In the spectrum of Man's moral choices, these daily mundane interactions can be elevated and 
sanctified to reveal Hashem's glory in this world. But the prerequisite of this avodah is that one must first recognize that Hashem 
is constantly behind the scenes orchestrating different scenarios which are all opened windows of opportunities to let Him enter 
your life. 
 
A further support that the Torah's message concerns how to deal with the yetzer harah is found in the second passuk. It is here 
where the Torah delves into the human psyche of a soldier in battle who when seeing a woman captive becomes inflamed with 
an uncontrollable passion and lust for her. The Torah allows for him to marry her lest he might contaminate himself spiritually 
even further. Rashi comments with the Chazal that the Torah spoke only in response to what seems to be a non restrainable 
yetzer harah. This interpretation also seems to support that in the deeper sense, the first passuk is dealing with a battle of the 
yetzer harah an enemy we know so well. 
 
Let us revisit that first passuk and interpret it with the above background. When a Yid feels an encounter with his yetzer hara 
who is fiercely pulling at his heart strings striving to con him into an activity in the realm of תושר  that would nevertheless weaken 
his connection to Hashem, he should analyze and process the choice as follows. ךדיב ךיקלא 'ה ונתנו  one must clearly realize that 
Hashem your G-d placed this challenge of the yetzer harah (singular) in your hands in order for you to make a choice that would 
either bring you closer to Him or distant your farther away. Once you realize that even this is an incredible opportunity with the 
potential to sanctify Hashem and you have "in your hands" the ability to overcome it, with this realization alone you are 
promised  ויבש תיבשו  you will capture your yetzer harah. 
 
The problem why we fail conquering the yetzer hara is because we completely leave Hashem out of the equation. Once we 
understand that the present scenario was sent personally by Hashem tailor made to test our loyalty and resolve, we become 
suddenly empowered with the new strength to easily defeat and subdue the enemy. However, part of the ploy and strategy of 
the enemy is first to shut down any communications with headquarters to send in reinforcements. The headquarters is your 
thinking process, at which the yetzer harah, by fiercely tugging at your heartstrings, will block and defy basic logic and reasoning.  
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The sefarim tell us that the letters of םדא  is the letter aleph which translates as learning and brain power, precedes the םד  the 
blood which symbolizes the animal soul within man שפנה אוה םדה יכ . As long as man thinks it through before he succumbs to 
the yetzer hara he is then called םדא . However, if he removes his thought processing towards the outcome of the action he is 
about to do whether it will benefit his relationship with Hashem or not, then he remains with only the yetzer hara the .םד  
Without intellect, he has become dumb. 
 
There is a world organization called WCS which stands for Wildlife Conservation Society. Their banner is STAND FOR WILDLIFE - 
WORKING TO THE SAVE THE EARTH'S MOST TREASURED AND THREATENED SPECIES. This organization might be achieving great 
strides in their preservation of animal life however it has being hijacked and misinterpreted by at least 90% of the world 
population. The evil inclination transforms man into an unbridled instinctual wild animal without any semblance of moral 
discipline or guilt. Animals don't blush! The yetzer harah and its affiliates are the CEO of preserving and the flourishing of the 
"wild life" society, an animal life of sensuousness, lawlessness, chaos, and narcissism. The redesigned WCS is also the acronym 
of Worst Case Scenario. As we daily see the news reports from all over the country, the common denominator headlines is 
blatant no accountability for one's actions and a license to destroy and steal what is not yours. The promotion of Conserving 
Wild Life without any rules and regulations is the worst case scenario nightmare possible in any society or culture which will 
lead to its definite dismantling and demise. 
 
When your world perspective in life is the understanding that amongst us Hashem dwells and He alone is the one and only 
cosmic ultimate designer perfectionist whose exactness is incomparable and immeasurable, then every action that we take 
must be aligned and on track with what He had in mind with the creation of the world. Man's heartbeat must be in pulse and 
rhythm together with He who designed and created us in the fashion that He did with the expectation of performance with 
excellence that He planned. The WCS and all those who lead their lives with its philosophy remove this intervention and 
orchestration of Hashem from their lives. For the WCS membership there are absolutely no divine opportunities for man to 
elevate and hallow the physical and animal within him. All events in his life are aligned with the acronym of WCS Would Could 
Should. Without Hashem, what appears as any type of setback and losses in one's life experiences is addressed its member you 
with "I should have", "I could have, and "would I have done differently the losses to me would have been averted. These 
reactions are declarations of Hashem's non involvement and concern with your life.  However, with proper emunah one believes 
that Hashem orchestrates involuntary scenarios specifically to test our emunah in His intervention in our personal lives. They 
are for the purpose of our coming to the stark realization that we are not the boss of anything and that we are not the final 
word in anything except that we can pride ourselves on is being the sole commander over our moral choices ץוח םימש ידיב לכה 

  . םימש תארימ
 
If you take the few moments to realize that ךידיב ךיקלא 'ה ונתנו  that Hashem placed this challenge of this particular yetzer harah 
in front of you now as a test, then ויבש תיבשו  you will win the battle because having Hashem as your ally, no enemy has even 
the a hairbreadth of a chance to defeat you. 
 

Gut Shabbos 
Rav Brazil 
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Now You Know! 
We are taught this week that a person 
from Ammon or Moav may not convert 
and join the Jewish People. (This 
applies to males, and not females, as 
we find by Boaz and Rus.) 
The Torah clearly explains why not, 
and tells us two things they did. They 
cannot join Klal Yisrael on account of 
them not coming out to offer you food 
and drink when you left Egypt, and 
because they hired Bilaam to curse 
you. 
Which of these two should have come 
first? Doesn’t hiring a hitman to kill 
someone sound worse than simply 
not offering him a drink? 
The truth of the matter is that it’s not. 
When someone hates you and you 
know it, you can protect yourself. 
What is insidious, though, is when 
someone pretends to be your friend 
but isn’t. 
The lack of kindness and concern in 
basic humanity expressed by not 
offering us hospitality when we were 
in the wilderness shows a deep flaw in 
the Ammonites. 
One who can see someone else 
struggling and simply sit back and not 
take action is missing an important 
component of emulating Hashem. 
As we approach Rosh HaShana, let us 
be more aware of opportunities to 
help others who may not ask us for 
our help, but need it nonetheless. 

Thought of the week: 
A true friend won’t lie to you 
just because that’s what you 
want to hear, but he might lie 
to you if that’s what you 
NEED to hear. 

 (Y:AK OYRBD)  „.WYBw TYBwW VDYB VYQLA ÂH WNTNW VYBYWA LE HMXLML ACT YK‰    
“When you go out to war upon your enemy and HaShem, your G-d, gives him 
into your hand and you capture his captives." (Devarim 21:1)  

Thus begins one of the most spoken-about mitzvos in the Torah, the Yefas To’ar, the 
beautiful war bride. It is part of our history. King David himself brought back such a wife. 
The Torah understands that a soldier who has just come through a battle and sees a 
woman who appeals to him may be unable to vanquish his desires and so the Torah gives 
us an out. 

To most of us it seems rather disturbing to think that a person can’t control himself and 
would think that it is a good idea to marry her. Why should the Torah allow such behavior? 
We are supposed to be a holy nation! Why would Hashem give in to this? 

The answer is that we who ask that don’t understand. We’re not in that situation so we 
can’t relate. We know that for centuries, Jews were idolaters. We find it hard to understand 
how they could fall for such nonsense. Don’t you see that the image is wood or stone and 
man-made? Isn’t it obvious that it has no power? 

The only reason we can ask that is that there is no longer a Yetzer Hara, a spiritual 
temptation, for Avoda Zara. That was taken away at the request of the Sages who 
recognized that it was too powerful a test. We must realize that our perception is lacking, 
and Hashem understood that the soldiers needed this mitzvah in order to overcome the sin. 

Rashi says, “The Torah is only speaking about counteracting the Yetzer Hara.” While that 
applies to this mitzvah and explains the rationale for it, that without it people would stumble 
in sin, there’s a very nuanced message for us here as well.  

The commentaries discuss that the “enemy” in the posuk is also a reference to the Yetzer 
Hara. The captives we capture are “his.” What does this mean? 

The Torah here is letting us know that this inclination is our enemy. It may look like a 
friendly, positive desire on the surface, but it’s just the Yetzer Hara masquerading as he 
always does. We have to be alert and aware that although it seems like a blessing, this 
relationship would be a curse. The captive we acquire was the one he wanted us to 
capture. It’s all part of his plan! 

Therefore the Torah gives us guidelines to peel back the layers and find the truth 
underneath. The Yetzer Hara is not who we think he is nor who he pretends to be. He’s a 
foe not a friend and Hashem is merely protecting us from “friendly fire.”  

R’ Refoel Levine, the son of the renowned tzaddik, R' Aryeh Levine, was a remarkable tzaddik 
in his own right. Like his father, his tziddkus was most evident in his tremendous concern and 
love for his fellow Jews, especially those who were in need of support and encouragement. 

One Motzei Shabbos, R’ Refoel was walking to the Kosel with a talmid when a man approached 
him to say hello. R’ Refoel answered him and asked him how his wife and children were doing. 
Apparently the man's family life was a difficult one because he spent the next few hours pouring 
his heart out. R' Refoel listened intently the entire time, and offered the man words of comfort. 
He sent him off with heartfelt brachos, and sent regards to his family. He reassured the man 
that he was davening for him as he said goodbye. 

R’ Refoel's talmid was curious about who this man was, after seeing how much time the rabbi 
had devoted to him. "Who was that man?" he asked.  

R' Refoel responded, "I don't know. This is something I learned from my father. If someone 
greets you as if he recognizes you, you should respond to him in the same way." 
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או שאתה מאמין בתורה שבראש השנה קובעים כל מה 
שיהיה בשנה הבאה, או שאתה לא מאמין. אם אתה לא 
מאמין בשביל זה אתה מזלזל בנסיעה הזו, אתה תסתדר 

 לבד עם הבית דין של מעלה, טוב, תסתדר. 
אם אתה מאמין ברבנו, ורבנו אומר 'כל מי שמאמין אבל 

איך אתה לא שומע לרבי?! רבנו ביקש  –בי איש בל יעדר' 
שנוציא כרוז! שכל מי שרק מאמין בו יבוא! אז איך אתה 

 לא שומע לרבי!
כל אחד שמגיע הוא נותן לרבנו כלים לגאול את העולם! 

 כל אחד שמגיע! כל אחד! 
ש השנה אצל רבנו יגיד לו משיח, כל מי שהיה ראיבוא 

! היה לך שהיית ראש השנה אצל רבנו המשיח 'תודה
 חלק בגאולה!'.

במוקדם או משיח נמצא ביננו, ומשיח נוסע לאומן! הרי 
 במאוחר הוא יתגלה. אז מה, משיח נוסע ואתה לא נוסע?

אתה רוצה שהילדים שלך תהיה להם שנה טובה? תהיה 
לה שנה טובה? שליח שלהם! אתה רוצה שאשתך תהיה 

 תהיה שליח שלה!
אחד צריך ללכת קודם כל בשבילו ובשביל כלל כל 

העולם. כי כל אחד מוסיף מספרים שאין גבול למספרים 
 שהוא מוסיף!

 לבוא! איש בל יעדר!כולם 
 

תדעו לכם, השנה הזו הגאולה תלויה בראש השנה של 
רבנו, כמה שיבואו יותר יש סיכוי שהגאולה מיד תהיה! 

פחות, אני לא יודע מה עוד יצטרך לעבור עם יבואו 
 ישראל.

תשימו לב, כתוב בדניאל שיהיה בירור, ורואים בדור כי 
שלנו עכשיו את הבירור, ומה שקורה עכשיו, הבירור 
הזה, זה מה שהיה חסר בשביל שיבוא משיח, מה שקרה 

 עכשיו בחודש האחרון.
קרה? העלו סרטים בטלוויזיה, שצוחקים על משה מה 

מי מאמין בה' ומי צוחק על  –נו וכו', ואז יש בירור רב
 ה'. זה בירור ראשון.

 
שני, חסידי ברסלב, נהיה קושי, מי אומר 'טוב, בירור 

אתה לא חסיד התברר ש –השנה מה אפשר לעשות?' 
בשמיים יש בירור!  ואין לך שום אמונה ברבנו. ברסלב

מה ז"א?! החסידי ברסלב מה לא עשו בשביל להגיע 
מה  ן! מה לא עשו! סיכנו את עצמם בסכנות מוות!לאומ

נוסעים! ומה שיהיה  –ז"א לא לנסוע?! רבנו ציווה לנסוע 
יהיה! ה' ירצה שנגיע נגיע, לא? לא. אבל אני לא אשמע 

 לרבי?! אז זה הבירור השני שהיה.
 
ירור שלישי שהיה, מי באמת מאמין בתורה הקדושה, ב

עשר  –יש כאלו מקומות, סיפרו לי אנשים שראו בעיניים 
אנשים בבית כנסת, נכנס עוד אחד, חמש קופצים עליו: 

אם  "רוצח!". אה, וכשמדברים בבית כנסת זה לא רוצח?
 יש משהו שמסוכן לעם ישראל זה לדבר בבית כנסת!

, למה אתם לא קמים עליו מדבר בבית כנסתכמישהו 
איזה חמש: "מה אתה מדבר?! שקט!", אה, כי זה ה' 

 כתב?
בקיצור כל מה שהיה חסר בשביל שיבוא משיח היה 

 בירור, מי לה' ומי לא לה'.עכשיו 
מי שלה' שיבוא לאומן, ויאמין ברבנו, ויתחזק לנסוע.  אז

ויחזיק באמת כל דיבור של תורה, כמו שאתם מחזיקים 
כאילו עכשיו הלכה למשה  בכל מיני שטויות שיש בעולם

הגיע הזמן שתתחילו להאמין בה' ובתורה  מסיני.
 הקדושה שלו, ישתבח שמו לעד.

 

וד שה' הוריד את החוק של התודה חשוב מאועכשיו 
שיגיע החוק הזה לכמה שיותר אנשים, הדפסנו כמויות 
של חוברות, ואין לך חסד יותר גדול שאתה יכול לעשות 
עם אנשים, או לעילוי נשמת מישהו שאתה רוצה, או 
לרפואת מישהו או לישועת מישהו, כמו שתחלק את 
המאה חוברות האלו, אין מה שאתה יכול לעשות יותר 

 ה ויגביר את הזכויות.גדול שבאמת יפעל לך ישוע
 

0522240696 
אתה הולך לאיזה בית כנסת, ! תתנו לאנשים! תפיצו

אתה הולך לרופא שיניים, לספר, שים בכל מקום 
חוברות, רק תשים! זה לא בעיה להפיץ! אתה הולך 
למכולת? שים איזה עשר חוברות שמה. ביום אחד אתה 
מפזר את המאה חוברות! שים בכל מיני מקומות, 

ם רואים ולוקחים. תזכה להציל אפילו אחד, ואנשי
כמובן שאתה תציל הרבה יותר מאחד, אבל אחד בטוח 
שתציל, אין לזה לא מחיר ולא הגדרה למה שתזכה. לכן 
צריכים לעסוק באמת בהפצה, מי שאוהב את הקב"ה, 
להעביר לעם ישראל את הדעת הנפלאה הזו שה' מזכה 

 אותנו ללמד אותכם, ישתבח שמו.
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ותתפלל חנה 'אל השם', מה הכוונה 'על השם'. כי 
שחנה צר לה, ולכן חנה אמרה  הקב"ה יש לו צער

אלא צר לך שצר 'אני לא מתפללת על הצער שלי, 
 לי? אני מתפללת עליך! שלך לא יהיה צער!'.".

 –ה' חנן אותי להרחיב מה שהוא אמר אבל 
אדם אומר תודה באמת, ואומר לה': "זה שבאמת 

מה שאתה רוצה ה' גם אני רוצה!", אז תמיד הוא 
 מתפלל רק על ה'.

בין, הוא שמח: "גמרנו! אני שמח! הגעתי הוא מכי 
למסקנה שזה מה שאתה רוצה גם אני רוצה! מה 

שנה אין בעיה. אבל אני גם  120שתרצה אפילו עד 
יודע שבאמת באמת יש לך צער מכל מה שעובר 
עליי, לכן אני ודאי מתפלל עליך. כי בשבילי, הכל 

 שווה אצלי!..".
 שחי באמונה הכל שווה אצלו.אדם 

וחניות, למה אנשים לא מצליחים לפעול ברגם 
 ברוחניות, גם כן כי אין להם את האמונה הזו.

"א, אדם שיש לו איזה יצר הרע שמנצח אותו, אז ז
הוא עצוב כל הזמן, ועוד פעם מצטער, והוא שבור, 

 והוא לא מתפלל נכון.
גם ברוחניות, אדם צריך להגיד: "זה מה שאתה 

רוצה! רוצה? שהיצר הרע הזה ינצח אותי? אני גם 
ועכשיו, אחרי שאני רוצה ושמח, אני מתפלל 
עליך הקב"ה! הרי ציוות אותי בתורה שאני יעשה 

 !כך וכך, ועכשיו אני מתפלל לעשות רצונך
אתה רוצה בינתיים שעדיין היצר  מתי שתרצה! 

 ותי? מצוין!", שום עצבות ושום דבר!הרע ינצח א
כלום! אם אתה חי את הנקודה הזו שמה שאתה 
רוצה אני רוצה? בסדר, אני יודע שהרצון שלך 

, אבל בינתיים, כל זמן שאתה לא שאני לא אחטא
עוזר לי, זו המציאות שלי, ואני מקבל את 
הייסורים האלו באהבה, כי אלו ודאי ייסורים 

להגיד רק מי שיש לו צער וזה יכול  –בשבילי... 
שהוא לא מתקרב לה' והוא עובר  יסוריםש לו יוי

על התורה, אי אפשר להגיד את זה מי שהוא חס 
 ושלום רוצה לעבור על התורה.

 
בפרשת 'כי תבא', שמה יש את הקללות, הכל זה 
ברכות סמויות. למה? כי תמיד אמרתי לכם, כתוב 
שמה 'תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך 

חה'. ואיך הסברתי את זה? הגיע לאדם קללה בשמ
אם הוא היה עובד את ה' בשמחה, היה  ראשונה?

היה אומר 'זה מה שאתה  נגמר! נגמרים הקללות!
רוצה?', אומר תודה ושמח, וגמרנו, לא היו 
ממשיכים הקללות. למה באו עוד ועוד קללות? כי 
כשבאה הקללה הראשונה יכולת כבר לגמור 

ולם, זה מה שאתה רוצה? גם אני איתה, רבונו של ע
 רוצה! רוקד שמח ואומר תודה!

דבר שמקרב אותך לה',  –תמיד אמרתי לכם מה 
זה טוב או רע? זה טוב! זה לא קללה! הקללה באה 
לעורר אותך שתאמין שה' עושה רק טוב, ושהכל 
טוב! אז יוצא שהקללה קרבה אותך לה'. אז זו 

ככה חשבתי  קללה? זו ברכה! רק זו ברכה סמויה.
 היום.

 

עם השכל הזה של 'מה שאתה רוצה גם אני  אין,
 רוצה', כל התורה נראית אחרת.

ה' אוהב אותך וכל דבר זה רק  –תה צריך לדעת א
 לטובתך! כל דבר!

אתה לא מאמין שה' אוהב אותך אתה לא ואם 
מאמין! לפי דעתך ה' לא אוהב אותך, או שלפי 

שמאמין, מי  דעתך ה' עושה רע, אבל אין רע! מי
 שרוצה להתקרב לה' יתברך, אין רע!

 יש רק למי שלא רוצה להתקרב לה'!רע 
הוא לא רוצה להתקרב לה', אז מפריע לו כי 

שעכשיו לא הולך לו. אבל מי שרוצה להתקרב לה' 
תמיד הולך לו! לא הולך? זה ככה צריך להיות! לא 

 מסתדר? זה ככה צריך להיות!
לה'. מי רע לו? מי טוב! מי שרוצה להתקרב הכל 

 שלא רוצה להתקרב לה' יתברך! הוא רק רוצה
להאמין בה', הוא רק רוצה לחיות בעולם הזה, 
שפה יהיה לו טוב וזהו לא מעניין אותו כלום. 
ובאמת גם פה לא יהיה לו טוב, כי טוב רק למי שיש 

 .לו אמונה
 

לגבי אומן ראש השנה, כולם להרשם, כולם עכשיו 
 לנסוע!

רבנו נותן מתנות גדולות, אבל השנה כל שנה 
המתנות שנביא משם, משאיות! כל אחד יביא 
איתו כמה משאיות או רכבות לאומן, שיהיה לו 

 במה להחזיר לארץ את כל המתנות.
אחד יקבל לפחות איזה רכבת של מאה קרונות כל 

 של מתנות.
להפסיד השנה! לא להפסיד! כל הגאולה תלויה לא 

בנסיעה הזו! ובשביל זה יש על זה מלחמות! אתם 
לא יודעים איזה מלחמות יש כל היום בכנסת, 

ישתבח שמו, השר הזה מתקשר אליי והשר הזה, 
וה' איתנו, לא יעזור לאף אחד כלום, יהיה קיבוץ, 
ויהיה קיבוץ הכי גדול, ואשרי מי שיהיה לו חלק 

 בוץ! להביא את החברים! לעודד אותם!בקי
אם אדם מאמין ברבנו, אין לו שום שאלות! באמת 

אם אדם מאמין שעכשיו הוא יקבל מליארד דולר, 
הוא ישאל שאלות?! יבוא וישאל: "מה, איך אני 
אסע?!", אתה הולך לקבל מליארד דולר! יש לך 

 עוד שאלות?
אחד אמרתי לו: "לא שבועיים בידוד, היית יושב 
שנה בבידוד בשביל מליארד דולר!". אה, אבל 
אתה לא מאמין שאתה הולך לקבל מליארד דולר, 

 בגלל זה יש לך שאלות וקשה לך.
גם אדם לא מאמין בתורה הקדושה, התורה 
אומרת שבראש השנה קובע הקב"ה מה שיהיה 
איתך כל השנה! אז מה השאלות שלך? אתה יכול 

 ול להסתדר?!להסתדר בלי העורך דין הזה? אתה יכ
יודע אם היית שנה שעברה בראש השנה אצל רבנו מי 

איך הייתה השנה הזו עוברת עליך, איזה גזירות היו 
אני בטוח שכן! מליון אחוז שכן!  מתבטלות מעליך?

 וראיתי את זה בחוש!
מיני אנשים ששמעו לנו, ועבר עליהם בעולם הזה כל 

ו להם דברים נוראים. והם התחזקו והאמינו ובאו, והי
 ניסים ונפלאות!
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צריך להגיד לה': "אבא שבשמיים, אתה שאדם 
החלטת...", כל אחד לפי הנסיון הרי אוהב אותי, ו

שלו, נדבר למשל על האישה הזו, "...אתה אוהב 
אותי והחלטת בכל אופן לא לתת לי ילדים. אז אם 

רצונך, אז ודאי שגם אני רוצה מה שאתה רוצה, זה 
 כי אתה אוהב אותי!".

אתה מאמין שבורא עולם אוהב אותך, אתה אם 
 –חייב להגיד לבורא עולם: "זה מה שאתה רוצה 

אני גם רוצה! הרי צר לך בצער שלי, צר לך, ואתה 
בשביל שיהיה לי את הטוב  מוכן שיהיה לך צער

 ". הזה. אם אם ככה אני גם רוצה!
בורא עולם רוצה שיהיה לך ילדים, נכון? הרי כי 

הוא אבא שלך! יש אבא שלא רוצה שיהיו לבת שלו 
 ילדים? אין כזה דבר.

כי זה  –הוא רוצה, והוא מוותר על הרצון שלו אז 
 הכי טוב בשבילך!

 –אז אם אתה רוצה ואתה מוותר על הרצון שלך 
 אז גם אני רוצה!

ילדים, כל אחד בורא עולם ישמח שיהיו לך כי 
שמח שלילדים שלו יש ילדים. אז הוא ישמח והוא 
מוותר על השמחה שלו בשביל שיהיה לך טוב. אז 
הוא ישמח ומוותר על השמחה, אז אם אתה ככה 

 עושה אני גם רוצה מה שאתה רוצה!
ה' חנן אותי לשנות את כל מה שכתבתי עד ואז 

 –היום 
חייב  פעם אמרתי לכם: "לא מגיע לי כלום, ה' לא

 את הכל מחקתי! –לי כלום" 
 העיקר ה' אוהב אותך!כי 

 
לא בגלל שהוא לא חייב לך! הוא אוהב אותך, והוא 
החליט שככה יהיה! אז זה הכי טוב בשבילך! תגיד 
'אם אתה רוצה? אני גם רוצה ככה!'. לא בגלל שלא 
חייב לך! הוא אוהב אותך והוא רוצה לתת לך! 

מי שאוהב  כללים!אוהב אותך! וכשאוהבים אין 
 יש לו כללים? לא! הוא אוהב אותך!

כל מה שכתבתי אני מוחק הכל! רק לחיות עם לכן 
העניין ש'אני מאמין שאתה אוהב אותי אז גמרנו! 
אני רוצה מה שאתה רוצה! כי זה בטוח הכי טוב 

 בשבילי! ואם אתה לא רוצה גם אני לא רוצה!'.
 

ורק כשאדם אומר 'מה שאתה רוצה אני גם 
 אז הוא אומר תודה בצורה אמיתית! –וצה!' ר

כי החוק מאה אחוז עובד! כשאדם באמת מאמין 
 החוק מאה אחוז עובד!

כי כל העניין של החוק זה שאדם יזכה להאמין 
, זה כל העניין של החוק! ברגע שאדם בבורא עולם

 נגמר הסיפור, הוא נושע. –מאמין 
את  על הציון הקדוש של רבי עקיבא, ועשיתיהייתי 

החוק, כמובן ששמה נזכרתי שנפסקה הלכה 
]סימן ר"ל סעיף ה"א[:  בשולחן ערוך כרבי עקיבא

"לעולם יהא אדם רגיל לומר כל מה דעביד רחמנא 
 לטב עביד".

לכן אדם שבא לעשות את החוק צריך לכוון 
שקודם כל הוא בא לקיים סעיף בשולחן ערוך! 

שלעולם יהא אדם רגיל לומר כל מה שה' עושה 
 טובה הוא עושה!ל

ויש עוד סימן, סימן רכ"ב, שמה כתוב שאדם חייב 
לברך על הרעה באותה שמחה ודעת שלם כמו 

 שהוא מברך על הטובה, הוא חייב!
סעיף בשולחן ערוך! וגם את זה צריכים לכוון זה 

 שמקיימים, כשעושים את החוק של התודה.
ויש אנשים שאומרים: "בסדר! אני מאמין שהכל 

מאמין שה' אוהב אותי וגם אומר תודה, לטובתי, 
אבל בשביל מה צריך רבע שעה? דקה אחת נגיד 

 תודה וזהו!".
הרבע שעה זו עבודה שקוראים לה 'לשמוח אבל 

בייסורים'! אז רבע שעה אתה שמח בייסורים, 
פעמים מזמור לתודה, או! עכשיו  8ואח"כ אומר 

אחרי שהגעת לאמונה עכשיו אתה  יש עבודה!
תשמח! לפחות רבע שעה, למרות שזה גם שמח! אז 

 מעט אבל לפחות.
זה התחדש לי אצל אדוננו מורנו ורבנו רבי כל 

 עקיבא, על הציון שלו הקדוש.
הנקודה, כל מי שאומר תודה, הוא צריך להגיד וזו 

לבורא עולם, למשל אדם אומר תודה שהוא חולה: 
"אתה רוצה שאני אהיה חולה? אני גם רוצה 

תה רוצה שיכאב לי? אני גם רוצה להיות חולה! א
שיכאב לי! אתה רוצה שלא יהיה לי? אני גם רוצה 

כי אני מאמין בך שאתה אוהב  שלא יהיה לי!
אותי! לכן אם זה מה שאתה רוצה? בוודאי אני גם 

 רוצה!".
 

 החותמת שאתה מאמין!וזו 
להגיד 'מה שאתה רוצה אני גם  ואם אתה לא יכול

רוצה', אז אתה לא מאמין, אתה לא מאמין שה' 
! ואם אתה לא מאמין שה' אוהב אותך אוהב אותך

מי שלא מאמין שה' אוהב . אז אתה לא מאמין בה'
כי ה' שברא אותך הוא  אותו הוא לא מאמין בה'!

בה' שאתה בראת אוהב אותך. אבל אתה מאמין 
 א אותך הוא אוהב אותך.את ה' הזה. כי ה' שבר

אם אתה לא מאמין שה' אוהב אותך  –עוד פעם 
בכלל אין לך שום אמונה! לא שיש לך קצת אמונה 

 אלא שאין לך בכלל אמונה.
החותמת שאתה באמת מאמין זה כשאתה לכן 

אומר לקב"ה: "זה מה שאתה רוצה? הרי אתה 
אתה רוצה אוהב אותי, וצר לך בצער שלי, ו

, ולמרות ואתה תשמח בישועה שליבישועה שלי, 
 , אז גם אני רוצה!".כל זה, זה הרצון שלך

אז שאלו אותי: "טוב, אני עושה רבע שעה תודה, 
ושמונה פעמים מזמור לתודה, אז מה אני לא יכול 

 "להתפלל?
? גם אני כשאתה אומר 'ככה אתה רוצה השם

 אז התפילה שלך היא רק על השם! -רוצה" 
 

בהילולה של חכם אברהם חי ע"ה, שהייתה 
אתמול, יש יהודי יקר מאוד, שקוראים לו הרב 
חודר, אז שמע אותי שאני מדבר, ואמר 'אה, 
עכשיו אני מבין מה שחז"ל אמרו על חנה אמנו, 
ותתפלל חנה 'על' השם. כי היה צריך לכתוב 
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אחד תפס אותו שוטר, שאל אותו: "איפה 
המסיכה?", אמר לו: "בכיס!", שאל אותו: "למה 

 �😊�בכיס?", אמר לו: "זה כי הנגיף פגע לי בכיס!". 
 

יש לי פה כל מיני סוגים של סיפורי ישועות, אנשים 
 שאמרו תודה.

סיפר מישהו שאני מכיר אותו טוב טוב, שלא היום 
עלינו לא על אף אחד מישראל, חלה במחלה מאוד 
קשה, ונפגע לו כח ההולדה. בקיצור הוא נזכר 

וממש מעל בעניין של התודה, התחזק עם התודה, 
הטבע, יש לו כבר בת ותאומות, אני מכיר אותו 

הוא חזר בתשובה, הגיעו תלמידים שלי עד  אישית.
וסטרליה, שמה הוא קיבל את הספרים ושמה א

 הוא חזר בתשובה.
הייתי לפני יומיים באיזה מקום, איזה זוג הורים 

בבית סוהר,  עובד פגשתי אותם, הבן שלהם
והתקשר אליהם לספר להם ששמה במחלקה 

, מנסה להתאבד שלהם יש אסיר שרוצה להתאבד
שעות כל הזמן יש  24כל הזמן.  ולכן מה עושים? 

מישהו תורן שיהיה איתו לשמור עליו שלא 
 אז ההוא, הבן שלהם היה לו גם תורנות, יתאבד.

וההורים שלו קנו כמויות של ספרים להפיץ, וגם 
הוא לקח שם לבית סוהר. בקיצור הוא הגיע 
לתורנות שלו עם 'בגן האמונה'. אמר למתאבד 
הזה: "הנה קח, לפני שאתה מתאבד תלמד את 

האסיר ההוא לא ישן כל  הספר הזה". בקיצור
הלילה, למד את הספר. בבוקר התחיל לרקוד 
ולשמוח, ביקש שיביאו לו את התפילין שלו, 

 בקיצור חזר לחיים.
אחד סיפר שאשתו היד שלה כולה מלאה כתמים 
מוזרים, משהו נורא. מה עשו? את החוק. החוק 

 עשו ונעלם הכל. - 100%עובד 
, והיא סיפרה שאח שלה רצה לעשות בריתאחת 

בקשה ממנו שיעשה הפרדה, ההוא כעס עליה, 
רתח: "מה פתאום! איזה הפרדה!". ההיא עשתה 
את החוק, התקשר אליה ואמר לה : "אני עושה 

 מופרד!".
 

עובד! חושבים שאולי זה לא יעבוד, לכן אני החוק 
 מספר לכם, 

סיפורים טריים, מהיום, כי החוק עובד על כל 
 -זה חוק  –ם חוק דבר! חוק זה חוק! זה לא סת

 חוק!
 יש איזה סיפור שזה שינה אצלי המון דברים.

איזה זוג שלא היו להם ילדים קרוב לשבע היו 
שנים, והם כמובן יהודים דתיים שעושים כל מה 
שאומרים להם, קברי צדיקים, פדיונות לצדיקים, 

יום של תפילות, וכו' וכו', מה שיהודים עושים.  40
עצמם גם לעשות חצי  התקרבו אלינו וקבלו על

שעה ביום של תודות, כל יום מודים לה' שאין להם 
ילדים. עשו אפילו שש שעות תודה! ועדיין לא 

 נפקדו בילדים.
החוק לא עובד? החוק אצלם אז מה קרה אצלם? 

והקב"ה עשה שדרכם תהיה ישועה לכל עם עובד, 
ישראל, בזכות זה שעשו שש שעות תודה הם זכו 

רכם עברה הישועה לכל עם להיות הצינור שד
 ישראל.

היה? הבן שלי שאל אותי לגבי אותו זוג: מה 
"אבא, מה, כל מה שתגיד להם הם יעשו, ומה הם 
לא עשו, אפילו תגיד להם לעשות מהיום כל יום 

. אז מה קרה פה? שום דבר לא שש שעות הוא יעשו
 עובד!".
לו: "תשמע, אמנם הם אומרים תודה אבל אמרתי 

 אמונה".אין להם 
הבן שלי לא הבין: "אין להם אמונה? הם עושים 
כל יום שעה, וחצי שעה תודה, ושש שעות, ואומן, 

 הכל!".
אמרתי לו: "הם צריכים להגיד: 'רבונו של עולם 
אם אתה לא רוצה שיהיו לנו ילדים, גם אני לא 

'. אם הם יגידו ככה זה סימן שיש להם רוצה!
 ".אמונה ויהיו להם ילדים

באמת הבן שלי הלך ואמר להם את זה, הבעל אז 
קיבל, אבל האישה לא הסכימה, אמרה: "שאני 
אגיד שאני לא רוצה ילדים?! את המילים האלו 

 ".אני לא מסוגלת להגיד!
העניין, אם אתה לא יכול להגיד ככה זה אומר וזה 

שאתה לא מאמין! לא מאמין! אתה מאמין שה' 
אותך? כן! אז אם הוא לא רוצה זה הכי טוב  באוה

אתה לא מסוגל להגיד 'אם אתה לא  בשבילך!
 רוצה אני גם לא רוצה', אז אתה לא מאמין.

באותו שבוע שהיא עשתה ככה  –תקשיבו טוב 
כמו שהדרכנו אותה, להגיד לה' 'אם אתה לא 

באותו  –רוצה שיהיו לי ילדים גם אני לא רוצה' 
 שבוע היא נפקדה!

ז ה' חנן אותי להבין שהנקודה הזו חסרה וא
בהסברים שהסברתי איך עושים את החוק של 

 התודה.
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אל תתמודד לבד
נערה  כב כד) מסופר על  פרק  בפרשתנו (דברים 
והתורה  מוות,  ועונשה  עוון  שעשתה  המאורסה 
צריך  אכן  בעיר  נעשתה  העברה  שאם  מחלקת 
להרוג אותה, ומה הסיבה כותבת בתורה: "ַעל ְּדַבר 
נעשה  העברה  אם  אבל  ָבִעיר"  ָצֲעָקה  א  ֲאֶׁשר 
בזה  כותבת  והתורה  פטורה  אנוסה  היא  בשדה 
ֶדה ְמָצָאּה ָצֲעָקה ַהַּנֲעָר  הלשון: (שם פסוק כז) "ִּכי ַבּׂשָ

ַהְמאָֹרָׂשה ְוֵאין מֹוִׁשיַע ָלּה".

ולומדים מזה יסוד עצום בעבודת ה' יתברך, הנה 
האישה שחטאה לא עשתה את העבירה ברצונה, 
היא הייתה אנוסה על הדבר, ובכל זאת היא נענשת 
בעונש נורא - חייבת מיתת סקילה. וכל כך למה - 
"ַעל ְּדַבר ֲאֶׁשר א ָצֲעָקה ָבִעיר". אילו היתה צועקת 
נתבעת.  היא  זה  ועל  אותה,  ומצילים  שומעים  היו 
אמנם היא לא הייתה יכולה להתנגד בכוחות עצמה, 

אבל היה מוטל עליה לבקש עזרה להינצל.

דברים אלו מלמדים אותנו יסוד גדול, ונסביר את 
הדבר על פי משל שהוא מעשה שהיה: רופא באחד 
חולים  עבור  שנועדה  במחלקה  עבד  החולים  מבתי 
במצבים קשים במיוחד. בדרך כלל היו במחלקה הזו 
שלושה רופאים, אך באותו לילה הסתפקה הנהלת 

בית החולים ברופא אחד בלבד.

אמנם מראש הזהירוהו ואמרו לו כך: אנחנו מקוים 
שהכל יהיה בסדר, והחולים ישנו בשלוה כל הלילה, 
אבל יתכן שחולה פלוני יתעורר ויקים צעקות, חבירו 
רגע  ובאותו  תרופותיו,  את  לקבל  זקוק  יהיה  בדיוק 
אם  מהיר.  לטיפול  ויזדקק  ברע  יחוש  שלישי  חולה 
יתרחש משבר כזה ותראה שאינך מסתדר – תרים 

טלפון, ומיד ישלחו לך עזרה.

עם תחילת התורנות שלו והצרות צצו בזו אחר זו. 
כל האפשרויות שהעלו באזניו - אכן קרו. כמעט כל 
חולי המחלקה, נזקקו לעזרה בזה אחר זה, וביניהם 
מתרוצץ  עצמו  את  מצא  הרופא  קשים.  סיבוכים 
ממיטה למיטה ומטפל בחולים כמיטב יכולתו. אפס 
להעניק  הצליח  לא  והוא  מדי  דלים  היו  כוחותיו  כי 
אירע  בוקר  לפנות  לכולם.  הדרוש  הטיפול  את 
כוחותיו  בשארית  לבדו  מתמודד  הוא  בעוד  האסון. 
להעניק את הטפול הדרוש לחולה פלוני, מת חולה 
אליו  להגיע  הרופא  הצליח  בטרם  במחלקה,  אחר 

כדי להעניק לו את הטיפול שהיה זקוק לו נואשות.

רשלנות  באשמת  למשפט  הרופא  את  תבעו 
רפואית. בבית המשפט נעמד הרופא הנאשם וטען 
ממש,  נפש  במסירות  עבדתי  השופט:  כלפי  בלהט 
האם  הלילה.  כל  נתתי  ולא  למיטה  ממיטה  רצתי 

ניתן להאשים אותי! מה עשיתי? 

וכי נרדמתי על משמרתי?! הרי פשוט לא הספקתי 
להגיע לאותו החולה שמת לבסוף, זה לא היה בכוח 

אנוש!

את  צריך  מי  פושע!  אתה  ולא!  לא  השופט:  ענה 
לא  שאם  לך  אמרו  הרי  שלך?!  הנפש  מסירות 
לנסות  ממך  בקשו  לא  תגבורת,  תזעיק  תסתדר 
להסתדר לבד. אתה אשם בגרימת מוות ברשלנות!

עולם,  של  ריבונו  ויטען:  הקב״ה  לפני  אדם  יבוא 
מסרתי נפש למענך. יאמר לו הקב״ה: מי ביקש ממך 
למסור נפש?! למה לא באת לבקש עזרה? מדוע לא 
פנית לקב״ה בתפילה: רבש״ע, אינני מסתדר, תעזור 

לי אתה!...

זהו אחד מיסודות היהדות - לבקש את עזרת ה׳. 
צריך  רק  אליו״,  שוועם  בעת  לעמו  ״עונה  הקב״ה 
לפנות אליו, להתחנן ולבקש תמיד. זה הכלי היסודי 
ביותר שצריך להשתמש בו - כל הזמן לבקש עזרה. 
ברגעים הקשים - לצעוק: רבונו של עולם, תעזור לי! 

(ע״פ תפארת שמשון בראשית עמ׳ רנ״ט)

 מענייני הסליחות והתרת נדרים
הרדיו,  או  הלויין  דרך  סליחות  השומע 
וי“ג  הקדיש  אחר  אמן  לענות  יכול  האם 

מידות וכדומה, או לא? 

רשאי לענות אמן אחר הקדיש, והברכות, ולענות 
כמה  של  שהייה  שיש  אף  מידות  י“ג 
שבו  הרגע  עד  האמת  מרגע  שניות 
נשמע השידור, בכל זאת מועיל הדבר. 

חזון עובדיה (ימים נוראים עמוד כ“א).

הבוקר  באשמורת  הקמים 
סליחות  להתפלל  והולכים 
האם  השחר,  עלות  קודם 

צריכים לברך ברכות התורה?

כן,  לפני  התורה  ברכות  לברך  יש 
משום הפסוקים שנאמרים בסליחות. 

(חזון עובדיה עמ‘ ה‘)

מאד  מוקדם  לעבודה  להגיע  צריך  אני 
הסליחות  את  אומר  אני  ולכן  בבוקר 
כל  את  לומר  יכול  אני  האם  ביחידות, 

הסליחות עם י“ג מידות?

את  אומרים  אין  ביחיד  סליחות  אומרים  כאשר 

מה  את  רק  ארמית,  בלשון  שכתובים  הקטעים 
שכתוב בלשון הקודש בלבד כי מלאכי השרת אינם 
הפיוטים  את  יאמר  לא  ולכן  ארמית,  לשון  מבינים 
– רחמנא, דעני לעניי ענינן, ומחי ומסי וכו‘. אליה רבה 
מידות  י“ג  וגם  יא).  (עמ‘  עובדיה  חזון  ט‘)  אות  תקפ“א  (סימן 

אין אומרים ללא מניין, אבל יכול לומר 
בתורה  קריאה  של  בצורה  מידות  י“ג 
בטעמי המקרא. שלחן ערוך (סימן תקס“ה)

דקות   20 לנו  יש  בעבודה 
אומרים  אנו  זה  בזמן  הפסקה 
את  לומר  כדאי  האם  סליחות, 
או  במהירות,  הסליחות  כל 
לומר במתינות וכוונה רק חלק 

מהסליחות?

שאנו  הם,  כן  כשמם  ”סליחות“ 
באים לבקש סליחה ולכן צריך שאמירת הסליחות 
מידות  י“ג  אמירת  ובפרט  ובמתינות,  בכוונה  תהיה 
שידלג  עדיף  ולכן  תחנונים,  בלשון  לאומרם  צריך 
חלק מהפיוטים ויאמר את עיקר הסליחות שזה ה‘ 
פעמים י“ג מידות, תחנון ונפילת אפיים. עבודת הקודש 

להרב חיד“א (מורה באצבע אות רמד).

”לשנה  לחבירו  לאחל  המנהג  חל  ממתי 

טובה תיכתב ותיחתם?
כפי  טובה“  ”שנה  לאחל  מתחילים  כבר  אלול  חודש  מתחילת 
המבואר בפוסקים שמתחילת חודש אלול כשכותב אדם איגרת 
לחבירו צריך לרמוז לו בהתחלתו שמבקש עליו לשנה טובה תכתב 

נוראים)  ימים  (הלכות  מהרי“ל  בדרשות  כ“כ  ותחתם. 

קטן  סעיף  תקפ“א  (סימן  החיים  וכף  (סק“א)  וא“ר 
י“ח).

מענייני התרת נדרים בערב ראש השנה

נוהגים לעשות התרת נדרים קודם ראש 
השנה, באלו ימים נהגו לעשות כן?

נוהגים לעשות התרת נדרים ביום כ‘ באב שהוא 
ארבעים יום קודם ראש השנה, ובראש חודש אלול 
שהוא ארבעים יום קודם יום הכיפורים, ובערב ראש 
השנה ובערב יום כיפור. על פי הזוהר הקדוש (פקודי 
סעיף  תקפ“א  (סימן  החיים  וכף  ב‘)  עמ‘  רמט  דף 

קטן י“ב – י“ט).

מדוע נוהגים במנהג זה של התרת נדרים 
בערב ראש השנה?

בזוהר  שכתוב  מה  פי  על  הוא  המנהג  שורש 
הקדוש (פקודי דף רמ“ט) ”שמי שנתחייב נזיפה או 
נידוי בבית דין של מעלה, ישאר בנידויו ארבעים יום, 
ואין תפילתו נשמעת“. לכן אנו נוהגים לעשות התרת 
נדרים שבכוחה לבטל את הנידוי שנידוהו משמיים. 

כף החיים (סימן תקפ“א סקי“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*

ִּבְׁשַנת תקס"ו ֵּבין ֶּכֶסה ְלָעשֹֹור ָיָצא ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו 
ִלְבָרָכה ֵמַהִּמְקֶוה ְוָאַמר ֶׁשִּנְתַּגָּלה לֹו ָּבֵעת ַהּזֹאת 
ְּבִעְנְיֵני  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ִיְתַנֲהגּו   ֵאי ַמִים  ַהּׁשָ ִמן 
ַּתֲעִניִתים ָּכל ְיֵמי ַחֵּייֶהם ַּכָּמה ַּתֲעִניִתים ָצִרי ָּכל 
ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְלִהְתַעּנֹות ְּבָכל ָׁשָנה 
טֹוִבים  ַהָּיִמים  ְוַאַחר  ִיְתַעּנּו.  ּוָמַתי   ְוֵאי ְוָׁשָנה, 
ְלָכל  ּוָמַסר  ְּבִיחּוד  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ֵאָליו  ִנְכַנְסנּו 
ַאַחר  ִיְתַעֶּנה...  ָמַתי  [ֶּפֶתק]  ֶצעְטל  ְוֶאָחד  ֶאָחד 
ְלִהְתַעּנֹות  ֶׁשֹּלא  ָעֵלינּו  ִצָּוה  ִמֶּלְמֶּבְרְּג  ְּכֶׁשָּבא   ָּכ
ְּכָלל. ְוָאַמר ֲהא ִמי ֶׁשֵאינֹו זֹוֶכה ִלְהיֹות ֶאְצִלי ַעל 
ָנה הּוא ֵאין לֹו ְלִהְתַעּנֹות ְּכָלל ַּכַּנ"ל, ּוִמי  רֹאׁש ַהּׁשָ
ֵאין  ְּבַוַּדאי  הּוא  ָנה  ַהּׁשָ רֹאׁש  ַעל  ִלְהיֹות  ֶׁשּזֹוֶכה 
ָצִרי ְלִהְתַעּנֹות ְּכָלל ֵמַאַחר ֶׁשּזֹוֶכה ִלְהיֹות ֶאְצִלי 

ָנה ְוָהֵבן. (חיי מוהר"ן תצא) ַעל רֹאׁש ַהּׁשָ

ָנה הּוא רֹוֶצה ֶׁשִּיְהיּו  ָאַמר ַרֵּבנּו ֶׁשַעל רֹאׁש ַהּׁשָ
א  ִאיׁש  ֶאְצלֹו,  ְּכֶאָחד  ֻּכָּלם  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ָּכל 
ִיְהֶיה ֶנְעָּדר. ְוגֶֹדל ָהַאְזָהָרה ֶׁשִהְזִהיר ִלְהיֹות ֶאְצלֹו 
ָנה ֵאין ְלַׁשֵער ְוִהְכִּפיל ְּבַאְזָהָרה זֹו  ַעל רֹאׁש ַהּׁשָ
ָנה.  ַּכָּמה ְּפָעִמים ְוָאַמר ֶׁשָּכל ִעְנָינֹו הּוא רֹאׁש ַהּׁשָ
ָנה ָהַאֲחרֹון ְּבאּוֶמין ִּדֵּבר ִעָּמנּו ַּגם  ַּגם ְּברֹאׁש ַהּׁשָ
ֵּכן ִמֶּזה ַמֲעַלת ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ִלְהיֹות ֶאְצלֹו ַעל רֹאׁש 
ָנה, ְוָאַמר ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון, ָמה אַֹמר ָלֶכם ֵאין ָּדָבר  ַהּׁשָ

ָּגדֹול ִמֶּזה: (חיי מוהר"ן קכו)

פנינים
חסידות ברסלב



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

ובלבד שלא לבייש
שתי  בין  נתון  היה  רייך  שמואל  רבי  של  ראשו 
ידיו, הוא ישב על ערמות של אפר ועשן שפעם היו 
ביתו רחב הידיים. מפדחתו נטף דם ממכה שחטף 
מאחד הפורעים הנוצרים, אך הוא לא שת ליבו לכך. 
לבו דאג לגורלם של בני הקהילה היהודית, למרות 

הפסד כל רכושו.

מעמודי התווך של הקהילה היה העשיר (לשעבר) 
ליבו  שמואל,  רבי 
הרחום והחנון, בתוספת 
בתורה  הרבות  לידיעות 
שלו,  השמים  ויראת 
הגדול  לעושרו  חברו 
ניהל  הזה  המכלול  ועם 
היהודית  הקהילה  את 
הקהל'.  כ'ראש  בעירו 
הנוצרים  הפורעים 
שהחליטו לבצע פוגרום 
גרמו  הקהילה  בבני 
למספר הרוגים ועשרות 
ובזזו  והחריבו  פצועים, 
רכושם  כל  את  כמעט 
הקהילה  בני  של 

היהודית.

של  ראשו  המה  כעת 
רבי שמואל ממחשבות: 
כדי  לעשות  ניתן  מה 
ההריסות  את  לשקם 
לאלמנות  ולדאוג 
ולשאר  וליתומים 
גג  לקורת  היהודים 

ומחיה. 

צל שנעמד לידו העירו 
משרעפיו. הייתה זו בתו 
ה',  ויראת  המשכלת 
פערל (-פנינה). למראה 
רוחו  נעגמה  בתו  של 

להעיב  יצטרך  שכעת  אחת  בבת  נזכר  הוא  שוב. 
האירוסין  בברית  באה  מכבר  לא  זה  אושרה:  על 
נודע  (שלימים  ליווא  יהודה  ר'  המתמיד  הבחור  עם 
בתארו ה"מהר"ל מפראג", צדיק וקדוש עליון ומגדולי 
באלול),  י"ח  פטירתו  יום  היהודית.  המחשבה  בעלי 
ואביה העשיר הבטיח לחתנו נדוניה מכובדת למען 
יוכל לשבת בהשקט ובטח על התורה ועל העבודה.

כעת, לאחר שעושרו אבד בידי הפורעים, אין בידו 
יצטרך  השידוכין  שקשר  וייתכן  בהתחייבותו,  לעמוד 
הצדקת  בתו  על  מצער  התפלץ  ליבו  להתבטל. 
שתיאלץ להפסיד כזה חתן. אבל ליבו הישר אמר לו 

שאסור לו להעלים פרט כזה מן החתן. 

לפראג  איגרת  שמואל  רבי  שלח  ברירה  בלית 

לחתן  מודיע  והוא  שפקדוהו,  הצרות  את  גולל  ובה 
שיכול הוא לבטל את קשר השידוכין ולשמוע הצעות 
בהתחייבויותיו  לעמוד  שיוכל  ממי  אחרות  שידוכין 

כלפיו. 

בינתיים לא ישבה פערל בחיבוק ידיים והשיגה שק 
משובחות  לחמניות  הכינה  מהקמח  בהקפה,  קמח 
ועמדה בשוק בדוכן מאולתר בו ניסתה למכור את 
תוצרתה. לאחר מספר 
חייל  לידה  עבר  שעות 
רכוב על סוס, נעץ את 
לחמניות  בשלוש  כידונו 
מבלי  להסתלק  ועמד 

לשלם.

הן  הזדעקה,  פערל 
פרנסת  תלויה  בכך 
התחננה  והיא  הוריה, 
את  לה  שישיב  לחייל 
החייל  אבל  הכיכרות. 
התנצל שרעב הוא ולא 
אין  ימים.  שלושה  אכל 
לה.  לשלם  מעות  בידו 
לבכות  משהמשיכה 
מתחתיו  רחמיו,  נכמרו 
וכבד  גדול  כר  הוציא 
"זה  לעברה:  והשליך 
מן  שלקחתי  מה 
לא  "אם  אמר.  השלל", 
תוך  הכסף  עם  אחזור 
תוכלי  ימים,  שלושה 
תמורת  אותו  לקחת 

דמי הלחם".

הבחור  קיבל  בינתיים 
את  ליווא  יהודה 
בו  והזדעזע.  האיגרת 
וכתב  ישב  במקום 
שקשר  לעתיד  לחותנו 
השידוכין שריר וקיים וכי אינו מוכן בשום אופן לבייש 
בת ישראל בגינם של ענייני ממון. ולעניין פרנסה - ה' 

יתברך הזן ומכלכל את בריותיו יחוס עליהם. 

שהסתקרנה  פערל  שב.  לא  והחייל  נקפו  הימים 
מדוע הכר כבד כל כך, פרמה באיטיות את התפרים 
העבים בצידי הכר. לפתע נקרעה בטנת הכר וממנו 
החביא  שמישהו  מסתבר  לרוב...  מרגליות  גלשו 

רכוש אדיר בתוך הכר.

שניתן  למהר"ל  להודיע  האם  חוככים  בעודם 
הצדיק  החתן  של  איגרתו  הגיעה  בשידוך,  להמשיך 
הזוג  בני  זכו  כרגיל.  ימשיך  שהשידוך  הודעה  ובה 
הוא  שיכול  שמח  הכלה  ואבי  ביתם  את  להקים 

לתמוך בחתן צדיק וקדוש כזה.

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

מרים ידיים ומוותר על הרצונות ועל התפילות ועל 
ההשתדלות.

לנסוע,  שיכולים  אלה  על  לי  קשה  יותר  והרבה 
אבל הם אומרים "אני לא נוסע כדי שלא אצטרך 
ביום  במניין  להתפלל  אוכל  ולא  בבידוד  לשהות 
אפשר  שהוא  איך  שעוד  מניעות  יש  הכיפורים". 
אני  זה  את  אומללה?  כך  כל  מניעה  אבל  להבין, 
לא מסוגל לקבל. אם אתה מוכן לוותר על הדבר 
החשוב ביותר בשביל הרבי שלך בגלל סיבה קלה, 

אתה לא חסיד אמתי. אתה חסיד מזויף, חיצוני.

"אם  ואמר:  אותנו  הכין  כבר  הקדוש  ורבינו 
להתפלל אם שלא להתפלל; אם לאכול אם שלא 
להיות  העיקר  לישון;  שלא  אם  לישון  אם  לאכול; 
אצלי בר"ה". זאת אומרת שאין שום טענה ושום 
מענה, וכל אחד יכול להוסיף לרשימה הזאת את 
לאו;  ואם  בבידוד  לשהות  "אם  שלו:  הטענות  כל 
העיקר   – לאו...  אם  ביו"כ  במניין  להתפלל  אם 

להיות אצל הרבי בר"ה".

ובפרט שהתפילות בראש השנה הם העיקר. יום 
לטובה  נחתם  שלא  למי  תיקון  רק  זה  הכיפורים 
בראש  לפעול  צריכים  לכתחילה  אבל  בר"ה, 
השנה. ולפעול אפשר רק אצל רבינו שהוא פועל 

בשביל כולנו ומעביר אותנו בדין.

כך  הדבר  של  המעלה  גודל  שלפי  אמר  רבינו 
גודל המניעות, ועינינו רואות את המניעה העצומה 
על הקיבוץ בשנה זו, ומכאן נבין את גודל המעלה 

של הקיבוץ של ראש השנה הבא עלינו לטובה.

ומה עלינו לעשות? קודם כול להתחיל להאמין 
למסור  שצריכים  להאמין  רבינו,  בדברי  באמת 
ובפרט  רבינו  דברי  את  לקיים  בשביל  הנפש  את 
הוא  והעיקר  לרבינו.  ביותר  החשוב  הדבר  את 
מניעות  יש  והתפילות.  והרצונות  החשק  הגברת 
תגביר   – אבוד  נראה  הכול  הרצון!  את  תגביר   –

את התפילות!

ולכן כל חסיד ברסלב שדברי רבינו נוגעים ללבו 
ומבין את גודל יקרת ראש השנה של רבינו, מחויב 
ולהרבות  יום  בכל  שעה  לפחות  בתפילה  לעמוד 

בהתבודדות בלי סוף בכל הזדמנות.

על  גם  אלא  עצמנו,  על  רק  לא  לבקש  צריכים 
הצלחת הקיבוץ כולו שיזכו כולם לבוא ולהתקבץ 

באהבה גדולה ושנזכה גם אנחנו עמהם.

כי הבסיס של הכול הוא אמונה פשוטה. מי סגר 
את הדרך לאומן? לא הקורונה ולא הממשלה ולא 
מדינת אוקרינה. מי שסגר זה הקב"ה ומי שיכול 
לפתוח זה רק הקב"ה. ובפרט בעניינים של רבינו 
שאמר שכל העניין שלו הוא תפילה, לכן זה ברור 
הקיבוץ  הצלחת  על  תפילות  הרבה  רוצה  שה' 

הקדוש של רבי נחמן, בעל התפילה.

בוודאי  בתפילה  שירבה  שמי  ופשוט  ברור  וזה 
יזכה להגיע, כי זו כל מטרת המניעה. ה' מתאווה 

לתפילותינו.

וכן זה ברור שבשנה זו האור של הקיבוץ יהיה 
יהיה  הכול  שנה,  מבכל  יותר  הרבה  ונפלא  גדול 
רבינו  של  התיקונים  וגם  יותר,  ואיכותי  יותר  יפה 
מי  אשרי  השנים.  בכל  מאשר  יותר  יהיו  השנה 
שיזכה לשבר את המניעות ולהגיע ולזכות להיות 

בקיבוץ הקדוש. 

בברכת שבת שלום ומבורך
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לתת מה שיש

הילדים,  של  נכון  בגידול  שנלמד  הבא  היסוד   
והמרה  הקושי  כל  את  ומבטל  ממתיק  שלמעשה 
חינוך  שכל  היסוד,  הוא  לעתים,  שמצויים  השחורה 
לכן  ההורה!  של  העצמית  בעבודה  תלוי  הילדים 
שיש  אחר  או  זה  חיסרון  בגין  להצטער  סיבה  אין 
בילד, ואין סבה לכעוס וכו', אלא לקחת את העניין 
באמונה ובישוב הדעת, ולעבודה עצמית, כמו שנלמד. 
נתינה.  זה  שחינוך  חשוב,  יסוד  לדעת  צריכים  כי 
הוא  ילדו,  את  בה  לחנך  רוצה  שההורה  נקודה  כל 
דרך  טובות,  מידות  אותה.  לו  לתת  צריך  למעשה 
ארץ, יראת שמים וכו' וכו', כל אלו דברים שההורים 
האם  נתבונן:  ומעתה  שלהם.  לילדים  לתת  צריכים 
אדם יכול לתת דבר שאין לו? ודאי שלא. אדם שאין 
לו אלף שקל יכול לתת אלף שקל? אפילו אם הוא 

רוצה מאד לתת, אם אין לו, הוא לא יכול לתת... 

 וכמו שבגשמיות זה מובן, ככה זה בדיוק ברוחניות. 
דבריו  שמים  יראת  בו  שיש  מי  כל  נאמר:  זה  ועל 
שמים  יראת  בו  שיש  זה  של  דבריו  מדוע  נשמעים. 
נשמעים? כי הוא מכניס יראת שמים במי ששומע 

אותו, ולכן אותו אחד מקבל את דבריו. 

משפיע  אדם   - ודבר  דבר  בכל  הדרך  זו  על  וכן   
רק מה שיש לו. רק אדם שיש לו שמחה, יכול לתת 
לתת  יכול  אמונה  לו  שיש  אדם  רק  שמחה.  לאחר 
לשני אמונה. רק מי שיש לו סבלנות יכול לחנך את 

בכל  הוא  וכך  המדות  בכל  הוא  כך  לסבלנות.  ילדיו 
בצורה  תלוי  הכל   – ישרה  הנהגה  ובכל  טוב  הרגל 
ישירה, במה שההורה עצמו אוחז בו. אפילו דברים 
פשוטים של מה בכך, כגון לצחצח שיניים בכל ערב 
הוא  לזה,  חינכו  לא  ההורה  את  אם  השינה,  לפני 
כבר  הוא  כן  אם  אלא  לזה.  ילדיו  את  יחנך  לא  גם 
ילדיו.   את  לחנך  יוכל  אז  עצמו,  את  לחנך  הספיק 
הורים  אצל  שגדלו  הורים  כלל  שבדרך  רואים,  לכן 
שצריך  מה  להם  נתנו  שלא  שלהם,  בחינוך  שפגמו 
הדברים  את  לתת  עכשיו  יכולים  לא  הם  גם  לתת, 
להם  יש  כאמור,  כן,  אם  אלא  מהם,  שהחסירו 
עבודה עצמית, שמשלימים בעצמם את החסר על 
ידי לימוד ותפילה, עד שמעצבים את עצמם באותן 

נקודות שלא קיבלו מהוריהם. 

נמצא, שכל הורה צריך שתהיה לו עבודה עצמית, 
כי לכל אחד חסר מה שחסר. ואפילו מי שכבר קיבל 
על  עבודה  יש  לו  גם  מהוריו,  טובים  יסודות  הרבה 
רוצה  שהוא  או  מהוריו,  קיבל  שלא  נקודות  אותן 
אלי  כשבאים  לכן,  שקיבל.  מה  את  ולשפר  להוסיף 
הורים, ומבקשים שאברך את הילדים שלהם שיצאו 
בעצמכם  אתם  שתהיו  אותם:  מברך  אני  מחונכים, 
ביראת  הילד  את  שאברך  מבקשים  אם  מחונכים. 
שמים, אני מברך: שלך תהיה יראת שמים. וכן על 

זו הדרך.  

 על פי יסוד זה, שחינוך הוא נתינה, והאדם יכול 
המעשה  היטב  מובן  לו,  שיש  מה  את  רק  לתת 

שהיה עם ה"חפץ חיים", שבאו אליו בני זוג עם בנם 
שזה לא מכבר נולד, כדי שיברך אותו שיהיה צדיק. 
אמר להם ה"חפץ חיים": באתם מאוחר... בני הזוג 
לא הבינו: למה מאוחר? הילד רק נולד! אמר להם 
ה"חפץ חיים": הייתם צריכים לבוא אלי לפני עשרים 
שנה, שאדריך אתכם ואברך אתכם שתהיו צדיקים. 
שוב לא הבינו בני הזוג את דברי הצדיק: הרי לפני 
לפני  הרבה  וזה  ילדים,  עדיין  היו  הם  שנה  עשרים 

שהם חשבו בכלל להתחתן? 

מה  פי  על  הוא  חיים"  ה"חפץ  לדברי  ההסבר 
בעצמכם  לכם  אין  אם  נתינה:  זה  שחינוך  שלמדנו, 
איך  שמים?  יראת  בנכם  יקבל  מנין  שמים,  יראת 
תתנו לו דבר שלכם אין אותו? אחרי הכל אתם הוריו 
ומחנכיו, ומכם הוא צריך לקבל את כל הטוב, ואם 
באים  הייתם  אם  לכן  לו?  תיתנו  מה  ריקים,  אתם 
ובמשך  ברכה,  מקבלים  והייתם  שנה  עשרים  לפני 
במידות  מתמלאים  הייתם  הללו  השנים  עשרים 
טובות ויראת שמים, היום היה לכם מה לתת לילד. 
אבל באתם רק עכשיו, ועתה במה אברכו? שיגדל 

בלעדיכם? 

 ומיד גם נחם אותם ה"חפץ חיים": אבל אל דאגה, 
גם עכשיו לא מאוחר, רק רציתי שתבינו את המסר, 
ואם מהיום תקבלו על עצמכם לעבוד על עצמכם, 
שמים,  ויראת  טובות  במידות  להתמלא  ותתחילו 
בנכם  את  וגם  עצמכם  את  גם  כפול:  רווח  תרוויחו 

הזה ועוד בנים שיוולדו לכם בע"ה. 

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש

052-2240696

בן למשפחת רבנים מפוארת. נולד ביום כ"ב שבט 
תקפ"ג בעיר קריזבורג לאביו רבי יעקב הכהן רבה 
לימים  צעיר  בעודנו  כעילוי  נתפרסם  זו.  קהילה  של 

ומכל צד הריצו אליו שאלות ותשובות.

בנגלה  התורה,  בכל  ממש  בקי  היה  צדוק  רבי 
בראשונים  חכמים,  במדרשי  במקרא,  ובנסתר, 
ובאחרונים. גם במדעים השונים היה בקיא. רגיל היה 
לסיים בכל יום מסכת אחת, ואחר הסיום היה אוכל 
את סעודתו. בשבת היה רגיל לסיים שתי מסכתות: 
שבת ועירובין. בנוסף לבקיאותו העצומה היה חריף 
בעומק  נעוצים  המבריקים  חידושיו  רוב  וחדשן. 
רבים  ספרים  והמדרשות.  המקראות  של  הפשט 
החסידות,  דרך  על  ובנסתר  בנגלה  צדוק,  רבי  כתב 
ללמוד  הרוצה  ובקיאותו.  חריפותו  בולטת  ובכולם 
רצוי  חז"ל  בדברי  ממקורותיה  החסידות  תורת  את 
שילמד את ספרי רבי צדוק. בתורתו מודגשת מאוד 
שבנשמת  האלוקי  הפנימי  היסוד   - ישראל  סגולת 
ישראל  כאשר  גם  בה'.  תמיד  דבוק  שהוא  ישראל, 
חוטאים, מדגיש תמיד רבי צדוק, אין זה אלא מפני 
השפעה חיצונית, אבל בפנימיותם ישראל מחפשים 
תמיד את ה'. וכך מבאר רבי צדוק את חטאי ישראל 
כניסיונות למצוא דרכים להתקרב אליו יתברך. אלא 
נכשלו  התורה,  הדרכת  לפי  שלא  שנעשו  שמכיוון 
לומדים  ישראל  של  מהכישלונות  גם  אבל  ונענשו. 

תורה.

נחמן  רבינו  לתורת  מאוד  קשור  היה  צדוק  רבי 
מברסלב כאשר סיפר אחד מוותיקי חסידי ברסלב, 
הוא הרה"ח רבי יחזקאל מנדלאיל [לובלינער] ע"ה. 
רבי יחזקאל זכה להיות מרואי פניו של הגה"ק רבי 
צדוק הכהן זיע"א בעיר לובלין, והיה מספר כי הספר 

נראים  היו  הק',  רבינו  מספרי  ועוד  מוהר"ן',  'ליקוטי 
אלא  עוד  ולא  הגדול,  הכהן  של  שולחנו  על  תדיר 
שרשם  והערות  בחידושים  וגדושים  מלאים  שהיו 

'הכהן' בעצם כתב ידו הטהור.

הרבה  עם  ענקית  ספריה  הייתה  צדוק  לרבי 
חדשים  ספרים  לו  שהיו  ספרים  מוכר  וכל  ספרים, 
בפניו,  ומציגם  הספרים  עם  אליו  בא  היה  למכור 
והוא היה בוחר מביניהם את הספרים שרצה וקנה 
מוכר  לפניו  הביא  אחת  פעם  מלא.  בכסף  אותם 
הספרים הרבה ספרים חדשים וגם ישנים, וביניהם 
מכתבי  מובאים  שבו  לתרופה'  'עלים  הספר  היה 
רבינו הקדוש ותלמידו רבי נתן. כשהתחיל רבי צדוק 
לבחור ולחפש בין הספרים ספר שמעניין אותו, ראה 
את הספר 'עלים לתרופה' וביקש מהמוכר לקנותו. 
ענה ואמר מוכר הספרים: "לא! לא! הספר הזה אינו 
בשבילכם, זה סתם ספר מכתבים…", ואז תפס רבי 
צדוק את הספר בידו בחוזקה, עיין בו, ואמר למוכר: 
"מה אתה מדבר שזה סתם ספר מכתבים?! הלא 
הספר מחייה אותי ומחזק אותי! אשריך שהבאת לי 

את הספר הזה…!". (מוהרא""ש)

היה סופר פורה, מספריו נדפסו:  "פרי צדיק" על 
התורה, "רסיסי לילה" עם קונטרס "דברי חלומות", 
עם  שבת"  "קדושת  הלבוש,  על  'צדקה"  "לבושי 
"מחשבות  צדק",  "משיב  שבת",  "שביתת  קונטרס 
"דובר  זכרונותו  קונטרס  עם  סופרים"  "דברי  חרוץ", 
השרת"  מלאכי  "שיחות  קדושים"  "ישראל  צדק", 

ועוד. 

בט' אלול תר"ס, בגיל שבעים ושבע, נסתלק הגאון 
זצ"ל.  מלובלין  הכהן  צדוק  רבי  האדמו"ר  המופלא, 

זכותו תגן עלינו אמן.

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

רבי צדוק הכהן מלובלין
יום ו' 
ט' אלול



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

מלבד  בתורה,  מצויה  לא  "טנא"  המילה 
בפרשתינו – ארבע פעמים האם תוכלו את כולן 

למצוא ולאתר? 
נאמר  בחלב  בשר  לבשל  האיסור  ראה:  לפרשת  תשובה 
אותן  כא).  יד  (דברים  אמו"  בחלב  גדי  תבשל  "לא  במילים: 
יט)  כג  (שמות  משפטים  בפרשת  מופיעות  בדיוק  מילים 
ובפרשת כי תשא (שמות לד כו) ובגמ' חולין (קטו:) נאמר שלוש 
פעמים אלו למה? אחד לאיסור אכילה, ואחד לאיסור בישול, 

ואחד לאיסור הנאה. 

הזוכה: דוד וואליד, ירושלים.

שלום, שמי ד. ר.

אני גרה בירושלים 

ולומדת בכיתה ז'

לאחר  לכתוב  רציתי  שלי  הסיפור  את 
הישועה שקבלתי. מהתודה להשם כמובן.

המבחן  על  הכריזה  כשהמורה  התחיל  זה 
הארצי שיתקיים השנה ב "מושגים ביהדות"

רוצה  שאני  והחלטתי  מאוד,  נרגשת  הייתי 
להצליח במבחן הזה, זה היה לי חשוב.

ובאמת כל אותה תקופה אני למדתי למבחן 
עד  הפסקה.  ובלי  היטב  החומר  את  ושיננתי 

שידעתי את החומר ישר והפוך.

כשבועיים לפני המבחן הארצי היה לנו מבחן 
דמה למבחן הארצי. 

נגשתי למבחן בהתרגשות רבה, קבלתי את 
המבחן ו... חשכו עיני, 

השאלות לא היו ברורות לי בכלל. 

 - ידעתי  בליבי  אבל  לכתוב  להתחיל  ניסיתי 
גם  אבל  הזה,  במבחן  גבוה  ציון  יקבל  לא  אני 
הארצי??  במבחן  יעשה  אני  מה  דאגתי,  נורא 

איך אני יצליח?

באותו רגע עלה בי רעיון אך קודם כל סיימתי 
את המבחן והגשתי למורה.

תודה  ואמרתי  לבדי  ישבתי  מכן  לאחר 
על  תודה  במבחן,  הכישלון  על  תודה  להשם, 
שלמדתי כל כך הרבה, תודה רבה על המבחן 

הקשה הזה וכו'...

את  חילקה  המורה  ימים,  מספר  לאחר 
מאוד  שזה   68% היה  שלי  הציון  המבחנים, 

נמוך ובפרט בשבילי. 

תודות  להשם  אמרתי  התייאשתי,  לא  אבל 
ועוד תודות ושוב תודות.

ביום של המבחן הארצי, הייתי רגועה, ידעתי 
שהשם עושה ויעשה רק מה שטוב בשבילי!

וכשראיתי את המבחן ממש הייתי מאושרת

ידעתי את כל החומר ובקלות עניתי על כל 
השאלות.

את  קבלנו  שבועות  מספר  לאחר  דבר:  סוף 
הציונים ולשמחתי קבלתי 100%

אמרתי תודה והצלחתי!!

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

א ַמִּגיַע ִלי ְּכלּום
ָּבא ֵאַלי ְיהּוִדי ָׁשבּור ּוְמיָֹאׁש ר"ל, ִּכי ֵאין לֹו ַּפְרָנָסה 
ְוֵיׁש לֹו ַהְרֵּבה ְיָלִדים ְוכּו'. ָאַמְרִּתי לֹו, ֶׁשִאם הּוא ְיַקֵּבל 
ֶאת ָהֱאמּוָנה ֶׁשַהּכֹל ְלטֹוָבה, ְויֹוֶדה ְּבָכל יֹום ֲחִצי ָׁשָעה 
ְּבַקֵּלי  ִיָּפְתרּו  ֶׁשּלֹו  ַהְּבָעיֹות  ֶׁשּלֹו,  ַהַּפְרָנָסה  חֶֹסר  ַעל 
ְוִיָּמְׁשכּו  ָעָליו  ִיְתַמְּתקּו  ַהִּדיִנים  ָּכל  ּוִבְמִהירּות.  ַקּלּות 
ֵלָמה  ָעָליו ֲחָסִדים ֲעצּוִמים. ִאם ָאָדם ַיִּגיַע ָלֱאמּוָנה ַהּׁשְ

ֶׁשה' הּוא טֹוב, ַהּכֹל ִיְהֶיה טֹוב.

ָּכל  ּתֹוָדה  ָאַמר  ֶאָחד  אֹותֹו  ּוֶבֱאֶמת, 
יֹום, ְוָיָצא ִמָּכל ַהְּקָׁשִיים ֶׁשּלֹו.

ה חֹוָלה. ָאַמְרִּתי  ַּפַעם ָּבָאה ֵאַלי ִאּׁשָ
ָלּה, ֶׁשֶעֶׂשר ַּדּקֹות ְּביֹום ַּתִּגיד ּתֹוָדה ַרָּבה 
 ַעל ָּכל ָהֵאיָבִרים ַהְּבִריִאים: ּתֹוָדה ַעל ָּכ
ָּבָאְזַנִים,  ׁשֹוַמַעת  ָּבֵעיַנִים,  רֹוֶאה  ֶׁשִהיא 
ֶעֶׂשר   ֶׁשְּבֶמֶׁש  ָּכ ְוכּו'  ָּבַרְגַלִים  הֹוֶלֶכת 
ַּדּקֹות ַרק ַּתִּגיד ּתֹוָדה ַרָּבה ַעל ַהֶחֶסד 
 ָּכ ְוַאַחר  ִאָּתּה,  עֹוֶׂשה  עֹוָלם  ֶׁשּבֹוֵרא 
ְּתַבֵּקׁש ְּבַרֲחִמים ְרפּוָאה ַלַּמֲחָלה ֶׁשֵּיׁש 

ָלּה: 'ּבֹוָרא עֹוָלם, ַרֵחם ָעַלי, ֲעזֹר ִלי, א ַמִּגיַע ִלי ְּכלּום, 
ֲאָבל ֲאִני ְמַבֶּקֶׁשת ְּבֶחֶסד, ֶׁשְּתַרֵּפא אֹוִתי'.

זֹו   – ְמֻרֶצּה  א  ֶׁשהּוא  ָהָאָדם  ֶׁשל  ַהַהְרָּגָׁשה  ִּכי 
ְּכִפיָרה. ֵּבין ְּבַגְׁשִמּיּות ּוֵבין ְּברּוָחִנּיּות – זֹו ְּכִפיָרה. ֶזה 
ח"ו,  ָנכֹון  ַמְׁשִּגיַח  א   ִיְתָּבַר ֶׁשה'  אֹוֵמר  הּוא  ְּכִאּלּו 

ֶׁשַהְנָהָגתֹו ֶׁשל ה' ִהיא ח"ו א ְּבֵסֶדר, ֶׁשֹּלא ְּביֶֹׁשר.

ְולֹוַמר  ְּכלּום,  לֹו  ַמִּגיַע  ֶׁשֹּלא  ָלַדַעת  ֻמְכָרח  ָהָאָדם 
ְנֻקָּדה ְקַטְנטֶֹנת ֶׁשה' ְמָקֵרב  ַלה', ַעל ָּכל  ּתֹוָדה ַרָּבה 
ְּבִני  'ְׂשַמח  ֵהן:  ֶׁשּלֹו  ֶׁשַהִּמִּלים  ֻמָּכר  ִׁשיר  ֵיׁש  אֹותֹו. 
ְּבֶחְלְק ,א ִּתַּקח ַּגם ֶאת ֶׁשְּל'. ַהְמּׁשֹוֵרר ָּבא ְלַחֵּזק 
ָּדָבר  ׁשּום  לֹוֵקַח  א  הּוא  ֶׁשִּמֵּמיָלא  ָהָאָדם,  ֶאת 

ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה, ָלֵכן ִיְׂשַמח ְּבֶחְלקֹו ְוא ְיַקֵּנא ַּבֲאֵחִרים. 
ְוִלי ֵיׁש ִמִּלים ֶׁשהֹוַסְפִּתי: 'ְׂשַמח ְּבִני ְּבֶחְלְק – ִאם א, 
ַּתְפִסיד ַּגם ֶאת ֶׁשְּל...' ִּכי ָּכתּוב ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָאָדם 
ִמי  ֲאָבל  ַהּכֹל.  ֶאת  לֹו  לֹוְקִחים  ְּבֶחְלקֹו,  ָׂשֵמַח  ֶׁשֹּלא 
ֵמַח ְּבֶחְלקֹו, ְמַקֵּבל ַּגם ֶאת ֶחְלקֹו ְוַגם ֶאת ַהֵחֶלק  ֶׁשּׂשָ
ַמְפִסיִדים  ֶׁשֲעצּוִבים  ֶׁשֵאֶּלה  ִנְמָצא,  ָהֲעצּוִבים.  ֶׁשל 
ֵמִחים  ֶׁשּׂשְ ְלֵאֶּלה  אֹותֹו  ְונֹוְתִנים  ֶׁשָּלֶהם,  ַהֵחֶלק  ֶאת 

ְּבֶחְלָקם...

ָׁשבּור  ְוַאָּתה  ְמֻרֶּצה,  א  ַאָּתה  ִאם 
ָיכֹול  א  ַאָּתה  ָאז  ִמֶּזה,  ְוָעצּוב  ִמֶּזה, 
ַהְּתִפָּלה  ִּתְתַּפֵּלל  ִאם  ְוַגם  ְלִהְתַּפֵּלל. 

ֶׁשְּל א ֲאִמִּתית.

ְקָׁשִיים  ָלָאָדם  ֵיׁש  ִאם   ,ַהֶּדֶר זֹו  ְוַעל 
ַהִּדין  ֶאת  ְיַקֵּבל  ּכֹל  קֶֹדם  ַּבַּפְרָנָסה, 
ְויֹאַמר ּתֹוָדה ַרָּבה ַלה': 'ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! 
ּתֹוָדה ַרָּבה! ָּכל ָמה ֶׁשֵּיׁש ִלי ַעד ַעְכָׁשו, 
ֶזה ַּגם ֶחֶסד ִמְּמ .א ַמִּגיַע ִלי ְּכלּום! 
ִאִּתי  ְוָעִׂשיָת  אֹוִתי  ִּפְרַנְסָּת  ַהּיֹום  ַעד 
ֲחָסִדים ְּגדֹוִלים ְמאֹד. ּוַוַּדאי ֶׁשִאם ֵאין ִלי ַּפְרָנָסה, ֶזה 
'ֵאין ִיּסּוִרים ְלא ָעו�ן',  ִּכי  ַמְרֶאה ֶׁשֵּיׁש ִלי ֲעו�נֹות, 
ַוֲאִני  ָעִׂשיָת  ֱאֶמת  ָעַלי,  ַהָּבא  ָּכל  ַעל  ַצִּדיק  'ְוַאָּתה 
ְּבַרֲחִמים  ֶזה  ַּגם  ְּבַוַּדאי  ה'.   ְל מֹוֶדה  ֲאִני  ִהְרָׁשְעִּתי'. 
ֶׁשַּמִּגיַע  ָמה  ְלִפי  ִאִּתי  ִמְתַנֵהג  ָהִייָת  ִאם  ִּכי  ְּגדֹוִלים, 
ִלי, ָאז ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן ָמה ָהָיה קֹוֶרה ח"ו. ּתֹוָדה ַרָּבה 
ְל ה', ֲאִני ְמַקֵּבל ֶאת ַהּכֹל ְּבַאֲהָבה, ֶזה ַהִּתּקּון ֶׁשִּלי, 
אֹוִתי  ְּתַזֶּכה  ָעַלי,  ְתַּרֵחם   :ִמְּמ ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ְוַעְכָׁשו 

ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, ַּתְרֶאה ִלי ֶמה ָעַלי ְלַתֵּקן ְוכּו''.

על  דה 
המבחן 

את  ה 
מאוד

תודות 

ידעתי 
שבילי!

אושרת
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 שערי תפילה פרק יד'
הורים יקרים, כאשר אנו מרגילים את הילד לשבת 
גופו  את  מכין  הילד  זו,  בצורה  הכנסת,  בבית  יפה 
לתפילה  בחינוך  שלנו  האמיתי  הרצון  אך  לתפילה, 

הוא:

שלילד יהיה קשר אמיתי עם ה' יתברך, והקשר הוא 
ההתרגשות,  הכיסופים,  ההשתוקקות,  הרצון,  הלב, 
וכן גם הבכי והשתפכות הנפש. במקביל לעבודה על 
הכנת הגוף, עלינו להכין גם את הנפש. ההכנה של 

הנפש, היא בניית הקשר של הילד עם ה' יתברך.

לחבק את השי"ת

כאשר הילד ירגיש את מציאות 
ה' יתברך, כאשר האור הטוב הזה 
בוודאי  הלב  חדרי  את  לו  יאיר 
אחרת  תראה  שלו  התפילה 
להרגיש,  יוכל  זה  ילד  לגמרי. 
ואפילו  לאהוב  לשוחח,  להתפלל, 
בכדי  אבל  השי"ת.  את  לחבק 
צריך  הדברים,  את  יפנים  שהילד 
החיים  מציאות  לתוך  להכניס 

שלנו ושלו את ה' יתברך.

פעיל"  "חלק  היה  יתברך  ה'  קודמים  בדורות 
במציאות בבית, אך היום לצערנו אפילו בתוך בתי 
הת"ת והישיבות ה' יתברך הוא "נושא" שכמעט ולא 
אך  ומתפללים  תורה  לומדים  אמנם  עליו.  מדברים 

זה נראה שכאילו ח"ו איננו מרגישים למי.

קשר וריחוק

מה'  ריחוקנו  מעצם  נובע,  זה  הרגש  חוסר 
הדורות  של  הגדולה  מההסתרה  כתוצאה  יתברך 
הסתרה"  בתוך  "בהסתרה  חיים  שאנו  האחרונים, 
נדרשים  ואנו  מאיתנו  נסתר  שה'  המציאות  ואפילו 
מקום  "איה  בבחינת  ומקום  פעולה  בכל  לחפשו 

כבודו" נסתר מאיתנו.

זה גם נובע מכך, שבתחבולות ועצת היצר העדפנו, 
זרים,  אחרים,  דברים  שלנו  החיים  לתוך  להכניס 
האחורית  הדלת  דרך  חדרה  ש"החלוניות"  כנראה 

לתוך הבית שלנו.

ֵקִני ִמְּנִׁשיקֹות ִּפיהּו"  על הפסוק בשיר השירים: "ִיּׁשָ
רבים?  בלשון  "נשיקות"  נאמר  למה  הגר"א,  שואל 
מבוסס  לבעלה  אשה  של  הקשר  כי  מבאר,  והוא 
על שני עיקרים, על הקשר של האשה לבעלה ועל 
התרחקותה מאחרים ויסוד זה כלול בשתי הדברות 
הראשונות: "אנכי ה'"-שזוהי האהבה של עם ישראל 

לה' יתברך. ו"לא יהיה לך"-התרחקותם מאחרים.

שני העיקרים

שני עיקרים אלו, כותב הגר"ש פינקוס זצ"ל בספרו 
הכרחיים  הם  מרים",  "אהל 
מאחרים  ההתרחקות  ובסיסיים, 
היא תנאי בל יעבור, מלבד הקשר 
ללא  קשר  אין  שהרי  עצמו, 

פרטיות.

בחיים  מערבים  אנו  אם 
אחרים,  גורמים  שלנו  היהודיים 
ומנוכרים  זרים  ורצונות  כוונות 
כאן  אין  אזי  יתברך-  ה'  לרצון 
ח"ו  כאן  ויש  יתברך  לה'  אהבה 

"הדחקת רגלי השכינה".

היהודי צריך לחיות את כל חייו עם ה' יתברך, אם 
אכילתו  שנתו,  הליכתו,  תפילתו,  לימודו,  בזמן  זה 
ואפילו בזמן עבודתו ושאר צרכי הגוף, שהרי תפקידנו 
בעולם הזה הוא: להיות לו יתברך דירה בתחתונים. 

מצוות הקהל 

עם  כל  הסוכות,  בחג  שמיטה,  שנת  מוצאי  בכל 
ישראל, האנשים, הנשים והטף היו מתקבצים בבית 
את  שם  לשמוע  כדי  "הקהל"  למעמד  המקדש 
קריאת-התורה. מטרת המצווה: "למען ישמעו ולמען 
את  לעשות  ושמרו  א-לוהיכם  ה'  את  ויראו  ילמדו 
כל דברי התורה הזאת". חכמינו שואלים: לשם מה 
צריך להביא את הילדים, הרי הם עדיין קטנים ואינם 

מבינים את משמעות מעמד הקהל? 

ועונים חכמינו: א. במעמד הקהל, אחרי ימי הדין, 
לצרף  חשוב  ולכן  באחדות,  לה'  התפלל  העם  כל 

וחלשים  קטנים  שבהיותם  בגלל  הילדים,  את  גם 
מתקבלת  תפילתם   - שמיים  לרחמי  יותר  וזקוקים 

יותר. (עפ"י הכלי יקר) 

המשמעות  את  מבינים  לא  שהילדים  אע"פ  ב. 
במקדש,  נוכחותם  עצם  אבל  הקהל,  מעמד  של 
הרשמים והחוויות שהם שותפים אליהם, מחדירים 
בתוכם אמונה ויראת ה'. אמנם אלו יופיעו רק בגיל 
והרוחנית  החינוכית  הנטיעה  אבל  יותר,  מאוחר 
מתחילה כבר מגיל צעיר, ודווקא מגיל צעיר, כשהלב 
של הילדים נקי, טהור, זך ופתוח לקלוט ולרשום את 
המסרים שחוקקים על גביו, בבחינת "דיו כתובה על 

נייר חלק".

הילד  את  מחנכים  אנו  התפילה,  לגבי  דבר  אותו 
להתפלל, כי תפילת תשב"ר שלא טעמו טעם חטא, 
לזה,  מעבר  אבל  להתקבל.  וראויה  מאוד  מסוגלת 
אנו מרגילים ומחנכים את הילדים להתפלל ולפתח 
קשר רוחני עם ה', גם אם הם לא תמיד מבינים את 
מה שהם אומרים. כי אנו רוצים ששם ה' יהיה שגור 
על פיהם, שהם יתרגלו לעמוד לפני ה' ולהבין שהם 
וראוי  וקיים.  חי  א-ל  למלך  ומהללים  מודים  פונים, 
לקחת אותם ולהראות להם את תפילתם של אנשי 

מעשה, חסידים וצדיקים.

איה מקום כבודו

רביה"ק רבי נחמן מברסלב, מלמד אותנו שאנחנו 
צריך לחפש את ה' יתברך ולפתח איתו קשר רוחני 
לנו  שחסר  מתי  או  לנו  שטוב  מתי  רק  לא  ורגשי, 
נמצא  אנחנו  שח"ו  בזמן  אפילו  אלא  דבר,  איזה 
בירידה או ח"ו אפילו עוברים על רצונו יתברך, באותו 
הזמן עלינו למצוא לה' איזה מקום באותה הירידה 
יתברך  ה'  את  ונמצא  בצרה"  אנכי  "עימו  בבחינת 
דווקא באותה הירידה, שהרי "מלא כל הארץ כבודו" 

ו"לית אתר פנוי מיניה".

בכל הזדמנות ובכל מקרה בין אם זה טוב, או ח"ו 
ההיפך, נדבר עם ה' בשפתינו כדבר איש אל רעהו, 
ואם קשה לנו, אזי נספר את זה בעצמו לה', שקשה 
לנו לדבר איתו וכו' וההתעוררות הזו שלנו למצא את 
ה' יתברך בכל מצב, תאיר את ליבנו וגם ה' יתברך 
בחזרה...  אליו  אותנו  ויקרב  לנו  יקרא  אותנו,  יחפש 
בבחינת "תעיתי כשה אובד, בקש עבדך, כי מצוותיך 

לא שכחתי".

המשך בע"ה בשבוע הבא.

בדיחות הדעת

הגיח  לפתע  ברחוב  הולכים  ונכד  סבא 
המורה של הילד, אומר הסבא לנכד" הנה 
היום  היית  לא  כי  תתחבא  שלך,  המורא 
טוב  יותר  סבא  הנכד:  אומר  הספר,  בבית 

שאתה תתחבא כי אמרתי לו שנפטרת.

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

ר"תיציאהכניסה

18:3219:4320:22ירושלים

18:4919:4520:20תל אביב

18:4219:4520:23חיפה

18:4919:4420:22באר שבע

הדלקת נרות
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המבחן האמתי
ברסלב  חסידי  כמה  פגש  שלי  התלמידים  אחד 
מחוג אחר, ואיך לא, השיחה נסובה סביב הנסיעה 
הקורונה  נגיף  בצל  זו  בשנה  השנה  בראש  לאומן 

המשבית את העולם.

להמשיך  שצריכים  בלהט  טען  שלי  התלמיד 
כי  האחרון,  הרגע  עד  באריכות  יום  יום  ולהתפלל 

על  מונחת  חדה  חרב  אפילו 
ימנע  אל  אדם  של  צווארו 

עצמו מן הרחמים.

לתגובות  ציפה  לא  הוא 
הצוננות של החסידים שאמרו 
עם  תשלים  "תראה,  לו: 
לעשות.  מה  אין  המציאות. 
הסיכוי  ציפיות.  תפתח  אל 
כך  כל  תתקיים  שהנסיעה 
גם  הם  דבריהם  את  קלוש". 
תיבלו בדיבורי אמונה: "כנראה 
השנה.  שניסע  רוצה  לא  שה' 
ה'  רצון  את  לקבל  צריכים 

באמונה..."

אסמכתה  הוסיפו  והם 
מי  שכל  חז"ל  מדברי  נוספת 
ונאנס  מצווה  לקיים  שרוצה 
ולא עשה את המצווה, נחשב 
מה  אין  לכן  עשה,  כאילו  לו 
כאילו  ייחשב  לכולנו  כי  לדאוג 
השנה  בראש  באומן  היינו 
ולמה לנו להרעיש את העולם 
כך  שווא...  בתקוות  ולהיאחז 

לדבריהם. 

התלמיד שלי שמע והזדעזע 
ייאמן  לא  וזה  לי.  לספר  ובא 
לטעות  אפשר  טעויות  כמה 

במסווה של אמונה וקבלת רצון ה' באהבה. ובגלל 
להסביר  ברצוני  השנה,  שלנו  הגדול  הניסיון  שזה 
ומה  בדברים  שיש  העצומות  הטעויות  את  קצת 

באמת תפקידנו בשעה זו:

קודם כול, לא שייך לקבל באמונה דבר שהוא נגד 

רצון ה'. ברגע שרצון ה' ברור, והמציאות "מכריחה" 
אותך כביכול לעבור על רצון ה' חלילה – אי אפשר 
ה'  רצון  אלא  לעשות".  מה  ואין  ה'  רצון  "זה  לומר 
האחרון  הרגע  עד  וברצונות  בתפילות  שתילחם 

ותעשה הכול כולל הכול כדי לקיים את רצון ה'.

חד  ה'  רצון  היא  השנה  בראש  לאומן  הנסיעה 
העולם,  גדול  נחמן,  רבי  וברור. 
מזה  גדול  דבר  שאין  אמר 
ושכל העולם תלוי בזה. חסידי 
מסרו  הדורות  בכל  ברסלב 
הנסיעה.  על  כפשוטו  נפשם 
מראש  לוותר  שייך  מה 
לא  זו  אמונה?  של  במסווה 

אמונה.

לעצמך  קורא  אתה  ואיך 
מתעלם  ואתה  ברסלב  חסיד 
נחמן?  רבי  של  תורתו  מכל 
בכוח  מאמין  לא  אתה  וכי 
אמר  נחמן  כשרבי  התפילה, 
שכל העניין שלו הוא התפילה? 
כך  כל  מתייאש  אתה  ואיך 
צעק  נחמן  כשרבי  בקלות 
בגרון ניחר שאין ייאוש בעולם 
מתחזק  לא  אתה  ואיך  כלל? 
ברצונות וכיסופין כשרבי נחמן 
רק  הן  המניעות  שכל  אומר 

בשביל החשק?

ובנוגע לדברי חז"ל שהוזכרו, 
התייחס  נחמן  רבי  הרי 
בנושא  והתבטא  מפורשות 
באמת,  שרוצה  שמי  ואמר 
ב"כאילו"  יסתפק  לא  לעולם 
את  עשה  כאילו  לו  שייחשב 
הנפש  בכלות  ומשתוקק  רוצה  הוא  כי  המצווה, 

לקיים את המצווה בפועל ולא ב"כאילו".

שלם  חודש  עובד  והיית  בכסף,  מדובר  היה  אם 
והיה  משכורת  לך  נותן  היה  לא  הבית  בעל  ובסופו 
היית  האם   – לך"  נתתי  כאילו  "תחשוב  לך  אומר 
מקבל את זה? היית צועק עד לב השמיים. כי הכסף 

השנה  בראש  באומן  הקיבוץ  בנפשך.  זה  לך,  חשוב 
הוא בנפשנו, הוא ציפור נפשו ושל כל חסיד ברסלב, 
הדעת  על  להעלות  אפשר  איך  חיותנו.  כל  זה 

שהקיבוץ הקדוש לא יתקיים כמתכונתו חלילה?

כשרבי נחמן מתאר תפילה עד לב השמיים, הוא 
אומר זאת בלשונו המליצית: "לתלוש קברים". ואכן 
הקיבוץ  הצלת  על  להתפלל  צדיקים  לקברי  נסעתי 
הקדוש, וביקשתי מכל צדיק וצדיק: "אתה בשמיים, 
ואתה יודע שהדבר החשוב ביותר לקדוש ברוך הוא 
חסידי  של  קיבוץ  שיהיה  רבינו,  של  השנה  ראש  זה 
אנא,  לטובה.  עלינו  הבא  בר"ה  אומן  בעיר  ברסלב 
הדרך  את  יפתח  שהקב"ה  ותבקש  בתפילה  עמוד 
שהקיבוץ הקדוש יתקיים על מתכונתו, שכל רבבות 
יותר  מוצלח  יהיה  שהקיבוץ  להגיע,  יזכו  הנוסעים 

מכל שנה..."

ה'  כי  לקב"ה?  ביותר  החשוב  הדבר  זה  ומדוע 
יתברך ברא את כל העולם בשביל הצדיקים, ובפרט 
בשביל יחידי הדורות, כמו שנאמר על רבי שמעון בר 
בנוגע  נכון  וזה  בעבורך",  נאמר  אדם  "נעשה  יוחאי: 

לכל יחידי הדורות, ובוודאי שייך גם לרבינו הקדוש.

ורבינו אמר בצורה ברורה שאינה משתמעת לשתי 
פנים שכל העניין שלו זה ראש השנה. כל העסק שלו 
וכל מהותו הוא הקיבוץ הקדוש בראש השנה. והוא 
גילה לנו שאין דבר גדול מזה! יוצא שממש תכלית 

כל הבריאה היא קיבוץ ראש השנה של רבינו.

וצריכים לדעת שכל מה שה' עושה הכול לטובה. 
זה  גם   – כולו  בעולם  שמכה  הזה  הנגיף  ובוודאי 
ביותר  החשוב  בעניין  ובפרט  העניינים,  בכל  לטובה 

בעולם שהוא ראש השנה של רבינו.

ומה טוב בזה?

הנגיף הזה עושה בירור חזק ומגלה מי קשור לרבי 
ברצון  להתחזק  אותנו  מחייב  הוא  כי  באמת,  נחמן 

חזק במסירות נפש על הראש השנה של רבינו.

חסיד ברסלב אמתי שמאמין באמת בדברי רבינו, 
מרבה בתפילה יום יום ועושה כל מה שבידו לעשות, 
דברי  את  לקיים  כדי  הנסיעה  על  נפשו  מוסר  והוא 
חשבון;  שום  ובלי  תירוצים  ובלי  פשרות  בלי  רבינו 
אך מי שלא מאמין שצריכים למסור נפש על העניין 
מתי  רק  לנסוע  שצריכים  וחושב  השנה  ראש  של 
הוא  מניעה,  רואה  הוא  אם   – ומסתדר  שאפשר 
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ואלול  השנה  בתחילת  תשרי  התשובה,  חדשי  שני 

להבין  יומתק  ל"י.  באותיות  שנבראו  השנה,  בסוף 

בזה הטעם שקידש הקב"ה את ישראל באותיות ל"י 

באומרו: "והייתם לי סגולה מכל העמים", לרמז בכך 

הדרך  עדיין  עבירה,  בדבר  ח"ו  יכשלו  אם  שאפילו 

בב'  שלימה,  בתשובה  הכל  לתקן  לפניהם  פתוחה 

חדשים תשרי אלול שנבראו באותיות ל"י.

הקב"ה  שדקדק  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

"יתהון  הדין:  במדת  שנבראו  העולמות  על  לומר 

חדשי  לשני  טובים  לא  הם  אמנם  כי  לי",  הניין  לא 

התשובה אלול ותשרי שנבראו באותיות ל"י, שהרי 

במדת הדין אי אפשר לתקן החטאים בתשובה, אבל 

על העולמות שנבראו במדת הרחמים אמר הקב"ה: 

ואלול  תשרי  לחדשי  טובים  הם  לי",  הניין  "דין 

יוכלו  ל"י, שהרי במדת הרחמים  שנבראו באותיות 

ישראל לתקן הכל בתשובה שלימה.

 רה"צ את מקודשת לצר 
ארת נוט"צקון א'לול ת'ש"צ 

לומר  הקדמונים  שתיקנו  מה  בזה  לרמז  נפלא 

כפי  אשר  לי",  מקודשת  את  "הרי  הקידושין:  בנוסח 

רבו  בשם  תסד(  סימן  חתן  )דיני  קטן  בתשב"ץ  המבואר 

בו רמזים על הקידושין  יש  זצ"ל,  מהר"ם מרוטנברג 

שקידש הקב"ה בהם את ישראל:

את  הרי  החתן,  שאומר  מה  כי  אומר,  ז"ל  "הר"ם 

מקודשת לי כדת משה וישראל, לפי שמצינו בהרבה 

והיכן  בתורה...  לישראל  הקב"ה  שאירס  מקומות 

תורה  לג-ד(  )דברים  דכתיב  אירוסין,  התורה  נקראת 

נז.(  )ברכות  ז"ל  רבותינו  ואמרו  מורשה,  משה  לנו  צוה 

אל תקרי מורשה אלא מאורשה, הרי התורה הושווה 

בהרבה מקומות לכלה, לכך מתחיל החתן בה', הרי את 

מקודשת כנגד ה' חומשי תורה".

יומתק לרמז ענין זה במה שכתוב פעמים רבות 

במצוות התורה )ויקרא א-ב ועוד(: "דבר אל בני ישראל 

נוטריקון  כתוב  י'  חסר  אלה"ם   - אליהם"  ואמרת 

קידש  זה  שבנוסח  ל'י",  מ'קודשת  א'ת  "ה'רי 

יש  האמור  לפי  התורה.  ידי  על  ישראל  את  הקב"ה 

א'לול  נוטריקון  א"ת   - את"  "הרי  בזה:  הרמז  לומר 

ת'שרי, בשני חדשים הללו שנבראו בב' אותיות ל"י, 

"מקודשת לי", אנו מקודשים להקב"ה בב' אותיות 

ל"י לתקן הכל בתשובה שלימה.

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

של  הנפלא  הרמז  להבין  לנו  ירווח  כן  כי  הנה 

ו'דודי  ל'דודי  "א'ני  נוטריקון  שהוא  אלו"ל  חודש 

"אני  התשובה:  כח  את  מביעים  אנו  בכך  כי  ל'י", 

ומתקשר  בתשובה  חוזר  אני  זה  בחודש  לדודי", 

לדודי הקב"ה בדביקות גמורה, ומנין למדתי שהוא 

מקבל אותי בתשובה, "ודודי לי", שהרי הקב"ה אמר 

בבריאות העולמות: "דין הניין לי, יתהון לא הניין לי", 

הרחמים,  במדת  העולמות  את  לברוא  שבחר  הרי 

כדי שיוכל לקבל את ישראל בתשובה שלימה בשני 

חדשים תשרי אלול שנבראו באותיות ל"י.

]במאמר אחר ביארנו הרמז נפלא של אותיות ל"י, 

על פי הידוע כי משה רבינו עלה ביום א' של ראש חודש 

אלול לקבל הלוחות השניים, ושהה בהר ארבעים יום 

וירד עם הלוחות השניים ביום הכיפורים. והנה הקב"ה 

כי  במדרש  כמבואר  הלוחות,  עם  ישראל  את  קידש 

העגל  חטא  אחרי  הראשונים  הלוחות  שבר  משה 

"אמר מוטב שתדון  ולא מסרם לישראל )שמו"ר מג-א(: 

נמצא לפי זה כי כשנתרצה  כפנויה ולא כאשת איש". 

באומרו  השניים  הלוחות  לישראל  למסור  הקב"ה 

לוחות אבנים כראשונים",  לך שני  "פסל  לד-א(:  )שמות 

התכוון לחדש בהם את הקידושין לישראל.

"א'ני   - אלו"ל  של  הרמז  ביאור  זהו  כן  כי  הנה 

את  הקב"ה  חידש  זה  בחודש  כי  ל'י",  ו'דודי  ל'דודי 

מקודשת  את  "הרי  בבחינת:  ישראל  עם  הקידושין 

לי". זאת ועוד, כי אותיות ל"י הן רמז נפלא על חודש 

ימים מיום ראשון של חודש אלול,  ל'  אלול שיש בו 

עד  השנה  מראש  ימים  י'  בו  שיש  תשרי  חודש  ועל 

שבהם  הכיפורים,  ביום  התשובה  ימי  עשרת  סיום 

חידש הקב"ה את הקידושין עם ישראל, ודברי תורה 

כפטיש יפוצץ סלע נדרשים לכל חפץ[. 

מיות תשובה להשצב את נציויצ 
הקדושה שגזלו החציונצם

שכתוב  מה  בזה  לבאר  נלך  המלך  בדרך 

ה'  ונתנו  אויביך  על  למלחמה  תצא  "כי  בפרשתנו: 

ב"שער  המבואר  פי  על  שביו",  ושבית  בידך  אלקיך 

זכירת  במצות  ראה  )פרשת  האריז"ל  לרבינו  המצות" 

רק מצד  היא  כי החיות של הקליפות  יציאת מצרים(, 

הקדושה, כי מצד עצמן אין להן שום חיות שהרי הם 

רודפים תמיד אחרי איש  לכן הם  מסטרא דמותא, 

ישראל להחטיאו כדי שיגזלו ממנו ניצוצי הקדושה, 

הנה דבריו הנוראים בלשון קדשו:

מצד  חיות  להם  ואין  מתים,  הם  הקליפות  כי  "דע 

עצמן כלל... ולכן כל תאוות הקליפות והיצר הרע הוא 

אוחזין  כי  לתועלתם,  ולהחטיאו  האדם  אחר  לרדוף 

בנשמות הקדושה הנקרא חיים וניזונין מהם ועל ידיהם 

כל  רודפים  הקליפות  איך  תתמה  אל  ובזה  חיים...  הם 

אבל  לבוראם,  ולהכעיס  האדם  בני  את  להחטיא  כך 

ובזה  ולחיות.  להתקיים  עצמם  לתועלת  מוכרחים  הם 

וכמה  כמה  שחוטא  בעת  הרשע  עונש  סיבת  תבין 

ראוי ליענש, כיון שחילל והכניס הקודש בחול, ומחיה 

הקליפה וממית את הקדושה בהיכנסה תוך המות".

את  ז"ל  חכמינו  מכנים  זה  מטעם  כי  לומר  ויש 

חטא  אשר  את  לתקן  שרוצה  החוטא,  של  המהלך 

תכלית  כי  "תשובה",  בתואר  קבלה  עזיבה  בחרטה 

ניצוצי  כל  את  להשיב  היא  תשובה  של  העבודה 

זה  לפי  גזלו החיצונים אל הקדושה.  הקדושה אשר 

מבואר היטב מה שרמז הכתוב על חודש אלול חודש 

התשובה שחל תמיד בפרשה זו:

"כי תצא למלחמה על אויביך", שתצא למלחמה 

כנגד היצר הרע וכוחות הסטרא אחרא בכלי מלחמה 

הקדושה  ניצוצי  את  מהם  להוציא  כדי  תשובה,  של 

בידך  אלקיך  ה'  "ונתנו  הכתוב:  מבטיח  ממך,  שגזלו 

ושבית שביו", הזכיר הכתוב בכוונה תחילה ב' שמות 

במדת  העולם  את  הקב"ה  ברא  שבהם  אלקיך",  "ה' 

הרחמים שקדמה למדת הדין, כדי שיוכל האדם לתקן 

אלו  שמות  ב'  בכח  לכן  בתשובה,  שפגם  מה  כל  את 

"ושבית שביו", תזכה לשבות מהיצר הרע וכוחותיו את 

ניצוצי הקדושה שהיו אצלם בשבי,  כמו שפירש ב"אור 

החיים" הקדוש: "ושבית שביו, פירוש מה ששבה הוא 

ובנצחונו,  בפיתויו  בך,  ומכיוצא  ממך  הטוב  מבחינת 

שכמה נשמות מעם בני ישראל שבויות בידו".

"ושבית  הנפלא  הרמז  להבין  לנו  ירווח  כן  כי  הנה 

ש'מך",  י'ודעי  ב'ך  "ו'יבטחו  נוטריקון  שבי"ו   - שביו" 

כי אלו הבוטחים בה' שיקבלם בתשובה, משום שהם 

"יודעי שמך", שברא הקב"ה בכוונה תחילה את העולם 

הרחמים  מדת  להקדים  אלקים",  "ה'  שמות  בב'  הזה 

שחטא  מה  כל  לתקן  האדם  שיוכל  כדי  הדין,  למדת 

הקדושה,  ניצוצי  של  שבי  לשבות  יזכו  הם  בתשובה, 

יודעי  בך  "ויבטחו  ט-יא(:  )תהלים  אומר  הכתוב  ועליהם 

הדורשים  עזבת  שלא  ה'",  דורשיך  עזבת  לא  כי  שמך 

את השם הוי"ה, לקבלם בתשובה במדת הרחמים בשם 

הוי"ה שקדם לשם אלקי"ם במעשה בראשית.
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רעיון  לנו  רמז  הקב"ה  איך  לראות  נפלא  מה 

התורה:  בפתיחת  אלימלך"  ה"נועם  של  הנשגב 

הארץ",  ואת  השמים  את  אלקים  ברא  "בראשית 

ופירש רש"י הנ"ל: "מתחלה עלה במחשבה לבראותו 

במדת הדין", ומפרש הכתוב מה קרה עם העולמות 

הללו: "והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום", 

כי הקב"ה החריב עולמות אלו שנבראו במדת הדין 

וחזרו לתוהו ובוהו. וכן מבואר בזוהר הקדוש )פרשת 

בראשית כד:( כי מה שכתוב "והארץ היתה תוהו ובוהו", 

הוא על העולמות שברא הקב"ה והחריבם.

שהחריב  הטעם  לפרש  הכתוב  ממשיך  והנה 

פני  "ורוח אלקים מרחפת על  הקב"ה עולמות אלו: 

המים", פירוש, כי "רוח אלקים" שהיא ההנהגה של 

למעלה  המים",  פני  "על  מרחפת  היתה  הדין,  מדת 

את  המכבים  מים  בבחינת  שהיא  החסד  ממדת 

הדין  מדת  בהם  ששלטה  ומאחר  אש,  של  הדין 

שאין העולם יכול להתקיים בה, לכן החריב הקב"ה 

עולמות אלו שנבראו במדת הדין, וברא את העולם 

כמו  הדין,  למדת  הרחמים  מדת  בו  שהקדים  הזה 

שכתוב: "ביום עשות ה' אלקים ארץ ושמים".

ומפרש הכתוב איך שינה אחר כך הקב"ה לברוא 

את העולם הזה: "ויאמר אלקים", הוא מדת הדין: "יהי 

אור ויהי אור", ומפרש בתיקוני זהר )תיקון ל עד.(: "יהי 

אור דא ימינא, ויהי אור דא שמאלא, דבכל אתר ויהי 

מדת  ימין  הוא  אור",  "יהי  פירוש,  צער".  לשון  איהו 

בכל  כי  הדין,  מדת  שמאל  הוא  אור",  "ויהי  החסד, 

שהקדים  הרי  צער,  לשון  הוא  "ויהי"  שנאמר  מקום 

לפני  החסד  במדת  הזה  העולם  את  לברוא  הקב"ה 

האור  את  אלקים  "וירא  נאמר:  כך  ועל  הדין,  מדת 

מדת  של  באור  העולם  את  להנהיג  שטוב  טוב",  כי 

החסד, כי על ידי זה יש תיקון לחוטא בתשובה.

של  הביאורים  שני  את  נצרף  כאשר  כן  כי  הנה 

יאירו  הקדוש,  השל"ה  אבי  ושל  אלימלך"  ה"נועם 

את  לברוא  הקב"ה  שהקדים  הטעם  להבין  עינינו 

את  מיד  ברא  ולא  והחריבם,  הדין  במדת  העולמות 

את  ללמד  הקב"ה  רצה  כי  הרחמים,  במדת  העולם 

החוטאים שלא יפלו ברשת היאוש שאין להם תיקון 

את  מיד  ברא  שלא  מהקב"ה  ילמדו  אלא  בתשובה, 

העולם התיקון, באופן ששני הביאורים עולים בקנה 

העולמות  את  הקב"ה  שהחריב  ופרח,  כפתור  אחד 

מדת  של  בהקדמת  הזה  העולם  את  וברא  דין,  של 

הרחמים, כדי שיהיה לחוטא תיקון בתשובה. 

 רדצן הנצצן לצר לקש" הנפלא
של רוהצצתם לצ סגולהר

יחד,  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

לבאר מה שדקדק הקב"ה לומר על העולמות שברא 

ואילו על  לי",  הניין  "דין  ונתקיימו:  במדת הרחמים 

העולמות שברא במדת הדין והחריבם אמר: "יתהון 

לישראל  הקב"ה  שהבטיח  מה  פי  על  לי",  הניין  לא 

שמוע  אם  "ועתה  יט-ה(:  )שמות  סיני  הר  במעמד 

ל"י  והייתם  בריתי  את  ושמרתם  בקולי  תשמעו 

סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ".

ז(  אות  יא  )פרשה  רבתי  פסיקתא  במדרש  ומפרש 

ביאור תיבת ל"י שאמר הקב"ה, שהיא רמז על הקשר 

מכל  הגבוהה  ל'  באות  הרמוז  הקב"ה  בין  הנפלא 

הקטנה  י'  האותיות, ובין ישראל שהם רמוזים באות 

יהושע,  רבי  בשם  אבין  רבי  "אמר  האותיות:  מכל 

קטנה  יו"ד  האותיות,  מכל  גדולה  למ"ד  לי,  והייתם 

מכל האותיות, נאה לגדול מדבק בקטן, )תהלים קמז-ה( 

כי אתם המעט מכל  ז-ז(  )דברים  כח,  ורב  גדול אדונינו 

העמים, נאה לגדול מדבק בקטן".

)פרשת  עמוקות"  ה"מגלה  דברי  לצרף  נפלא  מה 

לישראל:  הקב"ה  שאמר  מה  זה  לפי  שמבאר  בלק(, 

"והייתם ל"י סגולה מכל העמים", כי כמו שמקדשים 

המנהיג  ]ספר  הראשונים  שתיקנו  בנוסח  האשה  את 

)הלכות אירוסין(, תניא רבתי )סימן פט(, שו"ת מהר"ם מינץ 

)סימן קט([: "הרי את מקודשת לי", ועיקר הקידושין הוא 

לו,  מקדשה  שהוא  מוכיחות  ידים  שהיא  "לי"  תיבת 

ואם לא אמר "לי" אינה מקודשת ]ראה אה"ע )סימן כז 

ס"ד([, כי אין כאן ידים מוכיחות שהוא מקדשה לעצמו, 

כן קידש הקב"ה את ישראל בתיבת ל"י.

כי הקב"ה שאמר  ג-יב(  )דב"ר  וכן מבואר במדרש 

למשה רבינו )שמות יט-י(: "לך אל העם וקדשתם היום 

ומחר", התכוון למנותו בכך שליחו "וקדשתם" לקדש 

את ישראל לה' כחתן המקדש את הכלה. וזהו שאמר 

ואתם  העמים...  מכל  סגולה  ל"י  "והייתם  הקב"ה: 

תהיו ל"י ממלכת כהנים וגוי קדוש".

וכן מפורש בדברי הנביא )הושע ב-כא(: "וארשתיך 

ל"י לעולם". שקידש הקב"ה את ישראל בשעת מתן 

תורה בתיבת ל"י. ונרמז בכתוב )ויקרא כה-נה(: "כי ל"י 

ל"י  בתיבת  אותם  שקידשתי  עבדים",  ישראל  בני 

תפלת  בסיום  מתפללים  שאנו  וזהו  ה'.  את  שיעבדו 

למען   - קדושתך"  למען  "עשה  עשרה:  שמונה 

דבריו  אלו  ישראל,  עמך  את  שקידשת  הקידושין 

הקדושים בתוספת ביאור.

מעט  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

החדשים  העולמות  על  הקב"ה  שאמר  מה  מזעיר 

כלומר  לי",  הניין  "דין  הרחמים:  במדת  שברא 

עולמות אלו שנבראו במדת הרחמים, הם טובים ל"י 

שקידשתי  ישראל  ובין  ביני  הנפלא  הקשר  לחזק   -

בב' אותיות ל"י, כי הן אמת שאין צדיק בארץ אשר 

שהעולמות  מאחר  אולם  יחטא,  ולא  טוב  יעשה 

נבראו במדת הרחמים הרי עדיין אפשר לתקן הכל 

הדין  במדת  שנבראו  העולמות  על  אבל  בתשובה, 

לא  הם  כי  לי",  הניין  לא  "יתהון  אמר:  והחריבם 

טובים לקשר עם ישראל באותיות ל"י, שהרי במדת 

הדין אין להם תיקון בתשובה.

 ב' חדשצ התשובה תש"צ ואלול
 נב"או בב' אותצות לרצ 

והנני להעלות על שלחן מלכים פרפראות לתורה, 

לבאר לפי האמור ביתר שאת מה שאמר הקב"ה על 

לעומת  ונתקיימו,  הרחמים  במדת  שברא  העולמות 

העולמות שברא במדת הדין והחריבם: "דין הניין לי, 

יתהון לא הניין לי", על פי מה שייסד ה"בני יששכר" 

את ספרו הקדוש על י"ב חדשי השנה.

אות  א  מאמר  )ניסן  הראשון  חודש  על  במאמרו 

את  ברא  שהקב"ה  יצירה,  ספר  בשם  מביא  הוא  ה( 

באופן  וחילקן  בי"ת,  האל"ף  אותיות  בכ"ב  העולם 

א'ויר  יסודות  ג'  נבראו  בהן  אמ"ש  אותיות  ג'  זה, 

בהן נבראו ז' ימי  בג"ד כפר"ת  מ'ים א'ש, ז' אותיות 

ט"י  ז"ח  ה"ו  האותיות:  י"ב  שאר  נשארו  בראשית. 

סדר  לפי  החדשים,  י"ב  נבראו  שבהן  צ"ק  ס"ע  ל"נ 

חדשי השנה המתחילים מחודש ניסן: ניסן ה', אייר 

ו', סיון ז', תמוז ח', אב ט', אלול י', תשרי ל', חשוון 

נ', כסלו ס', טבת ע', שבט צ', אדר ק'. לפי זה האיר 

מהו  חודש,  בכל  לבאר  עינינו  את  יששכר"  ה"בני 

הקשר בין החודש ובין האות שנברא בה.

התחלת  שהוא  תשרי  חודש  כי  זה  לפי  נמצא 

ל', ואילו חודש אלול שהוא סוף  השנה נברא באות 

הם  הללו  חדשים  שני  והנה  י',  באות  נברא  השנה 

 נועם אלצמלך: הקברה הח"צב את העולמות שב"א תחצלה במדת הדצן,
וב"א את העולמות שנתקצצמו במדת ה"חמצם

 הקברה ב"א חודש תש"צ ב"אשצת השנה באות ל' 
וחודש אלול באח"צת השנה באות צ' שהן אותצות לרצ

 רֵדצןְ ַהְנָצצן ִלצר, העולמות שנב"או במדת ה"חמצם
טובצם לחדשצ התשובה תש"צ ואלול שנב"או באותצות לרצ

 אלורל נוט"צקון רא'נצ ל'דודצ ו'דודצ ל'צר, אנצ מתקש" לדודצ בתשובה, 
רודודצ לצר, שה"צ אמ" רֵדצןְ ַהְנָצצן ִלצר
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מבואר מזה כי מצד הדין לא מצאו החכמה והנבואה 

תיקון בתשובה למי שחטא כנגד מלך מלכי המלכים 

וחסדיו  רחמיו  ברוב  בעצמו  שהקב"ה  אלא  הקב"ה, 

אמר: "יעשה תשובה ויתכפר לו".

עלה  "שבתחילה  רש"י:  שפירש  זהו  כן  כי  הנה 

העולם  שאין  וראה  הדין,  במדת  לבראותו  במחשבה 

בתשובה,  תיקון  לחוטא  אין  הדין  מצד  כי  מתקיים", 

ואז אין העולם יכול להתקיים, כמו שכתוב )קהלת ז-כ(: 

"כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא", 

על כן "הקדים מדת רחמים ושתפה למדת הדין", שאם 

לא  ואם  הרחמים,  במדת  לו  יתכפר  תשובה  יעשה 

יעשה תשובה ימות בחטאו במדת הדין. נמצינו למדים 

הקב"ה  שהקדים  במה  הוא  התשובה  שורש  כי  מזה 

את השם הוי"ה לשם אלקים כשברא את העולם, כמו 

שכתוב: "ביום עשות ה' אלקים ארץ ושמים", שהקדים 

בכך מדת הרחמים ושתפה למדת הדין.

יומתק לפרש בזה מה שכתוב בפרשת התשובה 

בקולו".  ושמעת  אלקיך  ה'  עד  "ושבת  ל-ב(:  )דברים 

ה'  עד  ישראל  "שובה  יד-ב(:  )הושע  הנביא  בדברי  וכן 

העולם  בבריאת  הקב"ה  שהקדים  ממה  כי  אלקיך". 

אלקי"ם  לשם  הרחמים  מדת  הוי"ה  השם  את  הזה 

הכל  לתקן  שאפשר  הוכחה  לנו  יש  הדין,  מדת 

"למען  כה-יא(:  )תהלים  הפירוש  כן  גם  וזהו  בתשובה. 

שמך ה' וסלחת לעוני כי רב הוא". כלומר למען שמך 

הוי"ה שקדם לשם אלקי"ם במעשה בראשית, מוכח 

אני  כן  על  בתשובה,  החוטא  את  מקבל  שהקב"ה 

מבקש: "וסלחת לעוני כי רב הוא".

דכתיב  "מאי  טז:(:  קטן  )מועד  בגמרא  שנינו  והנה 

)שמואל ב כג-א( נאום דוד בן ישי ונאום הגבר הוקם על, 

ופירש  ישי שהקים עולה של תשובה".  בן  דוד  נאום 

רש"י: "שהוא שב תחלה, ונתן דרך לשבים, כדאמרינן 

ולא דוד ראוי לאותו  )דף ד:(  זרה  בפרק קמא דעבודה 

מעשה ]של בת שבע[, אלא שאם חטא יחיד אומרים 

לו כלך אצל דוד, שמחל לו הקדוש ברוך הוא אותו עון, 

אף אתה חזור בתשובה".

לנו דוד  יאירו עינינו להבין מה שהודיע  מעתה 

המלך שהקים עולה של תשובה בפסוק זה המדבר 

ברא  שלא  אלקים",  הוא  ה'  כי  "דעו  תשובה:  על 

הקב"ה את העולם בשם אלקי"ם לבד, כפי שעלתה 

העולם  שאין  שראה  משום  תחילה,  במחשבתו 

תיקון  לחוטא  יהיה  לא  כי  הדין,  במדת  מתקיים 

בתשובה, לכן ברא את העולם בב' שמות, שהקדים 

תיקון  שיהיה  כדי  אלקי"ם,  לשם  הוי"ה  השם  את 

לחוטא בתשובה.

"הוא עשנו", שיצר אותנו בב' שמות  זאת ועוד, 

אלקים  ה'  "וייצר  ב-ז(:  )בראשית  שכתוב  כמו  אלו, 

תיקון  לנו  שיהיה  כדי  האדמה",  מן  עפר  האדם  את 

בתשובה במדת הרחמים, והתועלת בזה היא שאפילו 

יחטא",  ולא  טוב  יעשה  אשר  בארץ  צדיק  אין  אדם 

חטא,  באיזה  האדם  יכשל  שאם  חשש  שיש  נמצא 

יפול ברוחו ויבא לידי יאוש שכבר אין לו תקנה.

שברא  במה  למכה  רפואה  הקב"ה  הקדים  לכן 

עולמות והחריבם באומרו: "יתהון לא הניין לי", עד 

שברא העולם הזה כרצונו ואמר: "דין הניין לי". ומזה 

בעבודת  נשגב  לקח  ללמוד  מישראל  אחד  כל  יוכל 

ה', שאפילו אם מתחלה לא הצליח לעבוד ה' כראוי 

בלי פגם, עדיין יש לו תקוה לתקן הכל כראוי, שהרי 

זו בנה הקב"ה עולמות והחריבם עד שבנה  מסיבה 

את העולם כתיקונו.

 הקברה הח"צב את העולמות 
שנב"או במדת הדצן

אלימלך"  ה"נועם  בדברי  נתבונן  כאשר  והנה 

ברא  עולמות  איזה  לנו  מגלה  שהוא  נראה  )שם(, 

הזה,  העולם  את  שברא  עד  והחריבם  הקב"ה 

בלשון קדשו: "וזהו מתחילה עלה במחשבה לבראה 

בו  שיתף  מתקיים  העולם  שאין  ראה  הדין,  במדת 

עולמות  בריאת  היו  מתחילה  היינו  הרחמים,  מדת 

החרובין, ואחר כך היו בריאת עולמות התיקון שהוא 

מדת הרחמים".

גדול,  חידוש  הקדושים  מדבריו  למדים  נמצינו 

הם  והחריבם,  תחילה  הקב"ה  שברא  העולמות  כי 

אלקי"ם,  בשם  הדין  במדת  שנבראו  העולמות 

וכשראה שאין העולם מתקיים במדת הדין החריבם, 

מדת  בו  שהקדים  הזה  העולם  את  ברא  כך  ואחר 

הרחמים למדת הדין בשני שמות הוי"ה אלקי"ם.

תחילה,  בכוונה  כן  הקב"ה  עשה  המבואר  לפי 

אם  שאפילו  תשובה,  דרכי  לישראל  להורות  כדי 

קלקל האדם את נפשו במעשיו הרעים, עדיין הוא 

בלי  מחדש  עצמו  את  לברוא  בתשובה  לתקן  יכול 

נברא  "ועם  קב-יט(:  )תהלים  שכתוב  כמו  פגם,  שום 

"אלו  שם(:  שמעוני  )ילקוט  במדרש  ודרשו  יה",  יהלל 

הדורות שהם כמתים במעשיהם, ובאים ומתפללים 

בורא  ואתה  הכיפורים,  וביום  השנה  בראש  לפניך 

אותם בריה חדשה".

 בצאו" ה"מז: ראצ תיא למלחמה וגו' ושבצת שבצור - 
שבצרו נוט"צקון: רו'צבטחו ב'ך צ'ודעצ ש'מךר

 שלרה הקדוש: אצן העולם מתקצצם במדת הדצן,
אצ אצ אפש" לתקן החטא בתשובה אצ אם במדת ה"חמצם

 מד"ש: רשהצה הקברה בו"א עולמות ומח"צבן עד שב"א את אלו,
אמ" ֵדצןְ ַהְנָצצן ִלצ ַצְתהֹון ָלאְ ַהְנָצצן ִלצ

 נועם אלצמלך: הקברה ב"א תחצלה עולמות והח"צבם, 
אדצ ללמדנו שתמצד אפש" לתקן ולהתחדש בתשובה

לפי הכתיב "ולא אנחנו עמו", שמפאת החטאים אין 

בכוחנו  יש  זאת  כל  עם  הקב"ה,  של  עמו  בגדר  אנו 

להיות  לקרי,  הכתיב  את  ולהפוך  תשובה  לעשות 

בבחינת "ולו אנחנו עמו".

 רמלמד שהצה הקברה
 בו"א עולמות ומח"צבןר

הביאור  עמקות  ביתר  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

הנשגב של השל"ה הקדוש בשם אביו, כי לכאורה יש 

לתמוה על מה שעלה תחילה במחשבתו של הקב"ה 

לברוא את העולם במדת הדין, וכשראה שאין העולם 

מתקיים הקדים מדת הרחמים ושתפה למדת הדין, 

שהרי הקב"ה המגיד מראשית דבר אחרית דבר, כבר 

ידע מראש שאין העולם מתקיים במדת הדין, כי אז 

כן מה ראה  יהיה לחוטאים תיקון בתשובה, אם  לא 

על ככה שלא ברא את העולם מיד במדת הרחמים 

כדי שיהיה לחוטא תיקון בתשובה.

ונראה לבאר הענין בזה על פי מה שמצינו מאמר 

"אמר רבי אבהו, מלמד שהיה  פלא במדרש )ב"ר ג-ז(: 

אלו,  את  שברא  עד  ומחריבן  עולמות  בורא  הקב"ה 

אמר ֵדין ְַהְנָיין ִלי ]אלה טובים לי[, ַיְתהוֹן ָלא ְַהְנָיין ִלי 

]אלו לא טובים לי[. אמר רבי פנחס טעמיה דרבי אבהו 

והנה  עשה  אשר  כל  את  אלקים  וירא  א-לא(  )בראשית 

טוב מאד, ֵדיןְ ַהְנָיין ִלי, ַיְתהוֹן ָלאְ ַהְנָיין ִלי".

שאצל  אמת  הן  כי  ופלא,  הפלא  לתמוה  ויש 

לבנות  רצה  שמתחילה  לומר,  שייך  ודם  בשר  מלך 

כך כשלא מצא הארמון  ואחר  וכך,  כך  את ארמונו 

חן בעיניו, החריב את ארמונו ובנאו מחדש כרצונו, 

אבל אצל הקב"ה בורא כל העולמים שהוא כל יכול, 

איך יעלה על הדעת לומר, שמתחילה בנה עולמות 

לכן החריבם עד שבנה עולם  חן בעיניו,  ולא מצאו 

הזה כרצונו, מי עיכב בידו יתברך לבנות מיד עולם 

כרצונו הטוב.

ב"ערוגת  שהאריך  כמו  הוא  הענין  ביאור  אך 

הרחבה  בדעתו  שהבין  מה  לפי  בא,  פרשת  הבשם" 

מתוך דברות קדשו של ה"נועם אלימלך" פרשת בא 

)ד"ה "החודש הזה לכם"(, כי מאחר שכלל גדול הוא: "כי 



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

פ"שת אצ תיא תשרפ | א

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

אלורל נוט"צקון א'נצ ל'דודצ ו'דודצ ל'צ

 הקברה ב"א עולמות והח"צבם עד שב"א העולם ואמ"
רדצן הנצצן לצר לאלול ותש"צ שנב"או באותצות לרצ

טוב,  מה  בעתו  דבר  תצא  כי  פרשת  בפרשתנו 

שאנו  התשובה,  חודש  אלול,  חודש  את  לקשר 

נמצאים בו, עם הפסוק הראשון שפותח את הפרשה 

ונתנו  אויביך  על  למלחמה  תצא  "כי  כא-י(:  )דברים 

שמבואר  מה  פי  על  שביו".  ושבית  בידך  אלקיך  ה' 

"זרע  יוסף",  יעקב  "תולדות  הקדושים,  בספרים 

"דברי  ושמש",  "מאור  חיים",  מים  "באר  קודש", 

לנו  רמז  זה  בפסוק  כי  ועוד,  סופר"  "חתם  חיים" 

מישראל  אחד  שכל  הגדולה,  המלחמה  על  הקב"ה 

בזוהר  הדבר  ומקור  הרע,  היצר  כנגד  לצאת  צריך 

חדש )פרשת כי תצא עב.(:

"רבי שמעון פתח... כי תצא למלחמה על אויביך, 

דא איהו יצר הרע דאנן צריכין למיפק לקבליה במלין 

דאורייתא ולקטרגא ליה, וכדין יתמסר בידא דבר נש 

שביו".  ושבית  בידך  אלקיך  ה'  ונתנו  דאתמר  כמה 

על  למלחמה  תצא  כי  פתח...  שמעון  "רבי  פירוש: 

כנגדו  לצאת  צריכים  שאנו  הרע  יצר  זהו  אויביך, 

בדברי תורה להילחם עמו, ואז ימסר ביד האדם כמו 

שנאמר, ונתנו ה' אלקיך בידך ושבית שביו". 

בשם  מביא  השני(  תצא  כי  )ד"ה  הבשם"  ב"ערוגת 

ה'  "ונתנו  שכתוב:  מה  שדרשו  רשומות,  דורשי 

נוטריקון )תהלים  אלקיך בידך ושבית שביו" - שבי"ו 

ט-יא(: "ו'יבטחו ב'ך י'ודעי ש'מך". ופירש הרמז בזה 

של  "יצרו  ל:(:  )קידושין  בגמרא  ששנינו  מה  פי  על 

אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו... ואלמלא 

בכח  שאין  מזה  מבואר  לו",  יכול  אין  עוזרו  הקב"ה 

אנושי להתגבר על היצר ללא עזר אלקי.

הנה כי כן זהו פירוש הכתוב: "כי תצא למלחמה 

לצאת  מצדך  השתדלות  תעשה  אם  אויביך",  על 

למלחמה כנגד היצר הרע, מבטיח לך הכתוב: "ונתנו 

ועל  עזר מאת הקב"ה,  לך  בידך", שיהיה  ה' אלקיך 

ו'יבטחו  נוטריקון  "ושבית שביו" - שבי"ו  זה נאמר: 

ידי שיש לאדם בטחון בה'  כי על  י'ודעי ש'מך,  ב'ך 

יעזור לו הקב"ה להתגבר על היצר.

נראה  פנים  בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה 

לבאר רמז נפלא זה, בהקדם לבאר מה שמבואר בכל 

ה"רוקח"  בפירוש  הדבר  ומקור  הקדושים  הספרים 

)שם  בפסוק  רמוז  אלול  חודש  כי  השירים,  שיר  על 

רמז  אלו"ל.  ל'י" ראשי תיבות  ו'דודי  ל'דודי  "א'ני  ו-ג(: 

בשם  השנה(  ראש  )תפלת  ב"אבודרהם"  גם  הובא  זה 

אנ'י  של  תיבות  סופי  כי  ביאור,  בתוספת  הדרשנים 

לדוד'י ודוד'י ל'י הוא ד' יודי"ן בגימטריא ארבעים, כנגד 

ארבעים יום שעלה משה רבינו מראש חודש אלול עד 

יום הכיפורים כדי לקבל הלוחות השניים.

 העבודה באלורל 
להפוך לרא ליצ"וף לרו

פתח דברינו יאיר לבאר כל זה על פי מה שהביא 

ה"שפת אמת" כמה פעמים )אלול תרל"ב, תרמ"ב, תרמ"ד( 

בשם זקינו הגה"ק בעל "חידושי הרי"ם" זי"ע, לבאר 

הטעם שחודש התשובה נקרא בשם אלול, על פי מה 

שכתוב )תהלים ק-ג(: "דעו כי ה' הוא אלקים הוא עשנו 

במסורה  שם  ונמסר  מרעיתו".  וצאן  עמו  אנחנו  ולו 

אנחנו  "ולא  א'  עם  "ולא"  הוא  הכתיב  וקרי,  כתיב 

עמו", והקרי הוא "ולו" עם ו' "ולו אנחנו עמו".

ח"ו  ונהגנו  חטאנו  אם  שאפילו  בזה,  הביאור 

בבחינת: "ולא אנחנו עמו", אנו יכולים לתקן בתשובה 

כן  כי  הנה  עמו".  אנחנו  "ולו  בבחינת:  להיות  לחזור 

שהוא צירוף אותיות  אלו"ל  זהו הרמז בשם החודש 

ל"א עם ל"ו, ללמדנו כי תכלית התשובה באלול היא 

לשלב בין הכתיב והקרי, על ידי שנכיר כי בעוונותינו 

נהגנו  שלא  עמו",  אנחנו  "ולא  בבחינת:  אנו  הרבים 

תשובה  שנעשה  ידי  ועל  הקב"ה,  של  לעמו  כראוי 

נתקן הכל להיות בבחינת: "ולו אנחנו עמו".

כבר כתבנו כמה פעמים לבאר לפי זה בדרך רמז 

"לא"  הכתיב  בין  ההבדל  כי  "תשובה",  של  התואר 

והנה  ה',  במספר  הוא  ו'  עם  "לו"  הקרי  ובין  א'  עם 

הקב"ה  של  עמו  ישראל  נעשו  תורה  מתן  בשעת 

"ולו אנחנו עמו" עם ו', אך על  וזכו להיות בבחינת: 

ל"ו,  ידי החטאים והעוונות נחסר מספר ה' ממילת 

ונעשה מזה ל"א בבחינת: "ולא אנחנו עמו".

שהיא  "תשובה"  מצות  הקב"ה  לנו  נתן  לכן 

עלינו  מוטלת  שהחובה  לרמז  ה'",  "תשוב  אותיות 

להיות  שוב  שנזכה  למקומו,  ה'  מספר  להשיב 

)בראשית  שכתוב  וזהו  עמו".  אנחנו  "ולו  בבחינת: 

בהבראם",  והארץ  השמים  תולדות  "אלה  ב-ד(: 

"בהברא"ם בה' בראם".  ופירש רש"י בשם המדרש: 

כי תכלית הבריאה להחזיר מספר ה' למקומו, שיזכו 

ישראל להיות תמיד בבחינת "ולו אנחנו עמו".

זי"ע,  הרי"ם"  ה"חידושי  של  הפירוש  לפי  אמנם 

צריך ביאור מה שהקדים דוד המלך לומר: "דעו כי ה' 

"הוא עשנו ולו אנחנו עמו  לפני שאמר:  הוא אלקים", 

וצאן מרעיתו", שהרי כבר הודיע לנו בתחילת המזמור 

)שם א(: "הריעו לה' כל הארץ, עבדו את ה' בשמחה בואו 

לפניו ברננה", והיה יכול להמשיך: "הוא עשנו ולו אנחנו 

עמו וצאן מרעיתו", משמע שיש כאן ידיעה מיוחדת: 

המשך  עם  קשר  לה  שיש  אלקים",  הוא  ה'  כי  "דעו 

הכתוב: "הוא עשנו ולא אנחנו עמו".

 אח התשובה בזאות 
הקדמת שם הוצרה לשם אלקצרם

רחש לבי דבר טוב אומר אני מעשי למלך, לבאר 

נפלא  יסוד  פי  על  המלך,  דוד  של  העמוקה  כוונתו 

הקדוש  השל"ה  מדברי  שלמדנו  התשובה  בענין 

)מסכת שבועות פרק תורה אור אות מ(, שהביא בשם אביו 

לפרש מה שפתח הקב"ה את התורה )בראשית א-א(: 

הארץ".  ואת  השמים  את  אלקים  ברא  "בראשית 

ופירש רש"י בשם המדרש: "ברא אלקים, ולא אמר 

במדת  לבראותו  במחשבה  עלה  שבתחילה  ה',  ברא 

מדת  והקדים  מתקיים  העולם  שאין  וראה  הדין, 

הרחמים ושתפה למדת הדין, והיינו דכתיב )שם ב-ד( 

ביום עשות ה' אלקים ארץ ושמים".

בתלמוד  המאמר  פי  על  בזה  הענין  וביאר 

ירושלמי )מכות ז.(: "שאלו לחכמה, חוטא מהו עונשו, 

שאלו  רעה.  תרדוף  חטאים  יג-כא(  )משלי  להם  אמרה 

יח-ד(  )יחזקאל  להן  אמרה  עונשו,  מהו  חוטא  לנבואה, 

הנפש החוטאת היא תמות. שאלו לקודשא בריך הוא, 

חוטא מהו עונשו, אמר להן יעשו תשובה ויתכפר לו, 

יורה  כן  על  ה'[  וישר  ]טוב  כה-ח(  )תהלים  דכתיב  היינו 

תשובה".  לעשות  דרך  לחטאים  יורה  בדרך,  חטאים 
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למעלה ממאה שנה, שביום היארצייט של אביו כשניגש 
אל העמוד להתפלל לעילוי נשמתו בכה הרבה בכל עת 

התפילה.

לאחר מכן נשאל מדוע בכה כל כך בתפילתו, הרי זה כבר 
עשרות בשנים אחר שנסתלק אביו לבית עולמו?

ענה הרידב"ז וסיפר:

הנה אבי הגדול רבי זאב ווילווסקי זצ"ל מקוברין לא היה 
אדם אמיד כלל, ופרנסתו היתה בדוחק רב. בימים ההם 
והיו  תשב"ר,  לילדי  מסודרים  'חיידרים'  היו  לא  עדיין 
מתחברים כמה הורים יחדיו לשכור מלמד עבור הילדים, 

ולחלק את משכורתו ביניהם מדי חודש בחדשו.

בתשלום  לעמוד  האפשרות  היתה  לכולם  לא  אך 
החודשית  הכלכלה  עול  מלבד  המלמד,  של  משכורתו 

שעל כתפיהם להחזקת המשפחה.

בהיות אבי עני וחסר כל התקשה בתשלומי שכר המלמד, 
ומשהתאחר התשלום והתעכב תחב המלמד 'פתק' בידי 
מסודר  לימוד  השכר  שאין  שעד  כתב  ובו  לאבי,  לתתו 

אינני רשאי לבוא יותר אל החיידר!

מאוד,  כך  על  הצטערו  הפתק  את  ואמי  אבי  כשקראו 
במשך כל אותו הלילה ישבו שניהם ובכו על מר גורלם, 

שאינם יכולים לגדל את בנם לתורה. 

נודע להם על אחד מן העשירים הגדולים  והנה למחרת 
של  תנור  לרכוש  ומחפש  בעיר,  לדור  ממרחק  שהגיע 

לבנים טוב לחימום הבית.

בימים ההם היו בונים בתוככי קירות הבתים תנורי לבנים 
גדולים, שנבנו במיוחד בתוך הקיר, אריח על גבי לבונה, 
ומפזרים חום נעים בכל הבית. תנור זה היה נחשב כמוצר 
הצורך  משום  שלו,  המיוחד  המבנה  מחמת  ערך  יקר 

לבנותו ולתקעו בתוך הקיר.

בביתנו היה אכן תנור שכזה, ותיכף ללא היסוסים החליטו 
אבי ואמי לפרק מיידית את התנור הגדול ולמוכרו לאותו 
בשביל  הספיק  התנור  ממכירת  שקיבלו  הכסף  עשיר. 

שכרו של המלמד לתקופה ארוכה מאוד!

החורף הקשה השתולל בחוצות, והיו אבי ואמי רועדים 
אך הם  הבית.  וחימום  ראוי להסקת  תנור  מקור בהעדר 
עמדו במסירות נפש על המשמר שילכו כל אותם המעות 
בתורה  לגדול  שאוכל  כדי  המלמד  שכר  בשביל  רק 

כשאיפת נפשם הגדולה!

ביארצייט  אני מאוד מדי שנה  בוכה  סיים הרידב"ז,  לכן 
של אבי ואמי זצ"ל, על גודל מסירות נפשם ודמעותיהם 
ששפכו לרוב על הצלחתי בתורה. והנני מכיר להם תודה 
לתורה,  אותי  וגידלו  וויתרו  על שלא  לב,  עמוקה מקרב 

והם שהביאוני עד הלום!

זהו חינוך של תורה, חינוך של מסירות נפש! כשרואים 

של  נפש  המסירות  גודל  עיניהם  במו  ונוכחים  הילדים 
ההורים למען החינוך שלהם. אין לך מעלה גדולה בחינוך 
וכד"א  בחוש,  הדברים  כשרואים  האישית,  הדוגמא  מן 

)ישעיה ל, כ( "והיו עינך רואות את מוריך".

]"טיב החנוכה" עריכה מחודשת, מתוך שיחה למחנכים[
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עדיין  בהיותו  רב",  "הבריסקער  זצוק"ל,  הגרי"ז  מרן 
הקיץ  בימות  שנה  מדי  נוסע  היה  יצ"ו,  בריסק  בעיר  רב 
כדי לשאוף אל  בפולין של מעלה,  ידועה  נופש  לעיירת 
הרב  סבלו  מחמת  ונקי,  צח  אוויר  הקדושות  ריאותיו 
ממחלת האסטמה שתקפתו כידוע, ובאותה עיירת נופש 
היה האוויר זך ומיוחד, שהיה חשוב מאד לבריאות גופו. 

דשא  וכרי  מוריקים  נוי  לעצי  בינות  העיירה  ברחובות 
שהיו  ויפים  גדולים  ביתנים  מפוזרים  היו  נרחבים, 
מושכרים לנופשים. הרב זצ"ל היה מגיע מדי שנה לביתן 
בביתן  הנופש.  בשבועות  לו  למושב  איווה  שבו  קבוע, 
מפולניה,  ושלם  ירא  יהודי  שכן,  לו  היה  אליו  הסמוך 
שהיה מגיע גם הוא באופן קבוע באותה תקופה לנפוש 
בעיירה לצרכי בריאותו. והיו שמחים לפגוש זה את זה, 
ונהנים משכנותם וקרבתם, וגם היו קובעים ביניהם לימוד 

משותף בחברותא מדי יום. 

באחת השנים לא הגיע אותו שכן אל הנופש, והרב דאג 
הטובה  שכנותו  לו  חסרה  וגם  ובריאותו,  לשלומו  וחרד 
– כשנפגשו בשנה שלאחר  ולימוד החברותא שביניהם. 
מכן, שאלו הרב על סיבת היעדרו בשנה הקודמת. סיפר 
חודשים  כמה  מאושפז  היה  שעברה  שבשנה  האיש,  לו 
בבית החולים לאחר חג הפסח, שמחמת אכילת המרור 
כמו  לא  ביותר,  חריפה  'חזרת'  באכילת  נוהגים  ]שהיו 
החסה של זמנינו...[, לקה בהתקף לב קשה, והיה תחת 
שמירה קפדנית כמה חודשים לאחר מכן, ולכן לא הגיע 

אל הנופש. 

אמר לו הרב, ופסק בנחרצות: אם כן, הרי הוא מצב של 
סכנה, ואין אוכלים מרור! גם אני – העיד הרב על עצמו – 
שכידוע לך סובל אני ממחלת האסטמה המסוכנת, אינני 

אוכל מרור.

גם  הרי אתם  רב!  בריסקער  וזעק:  בחרדה  האיש  נתפס 
אם לא תאכלו המרור, בוודאי יידעו בניכם ונכדיכם ויבינו, 
אכילת  בשביל  הנדרשת  נפש'  'מסירות  מידת  שאותה 
המרור, צריכים גם כמו כן לאי אכילתו, כאשר כך נפסק 
הדין בשולחן ערוך... אבל אצלי אם לא אוכל את המרור 
ואצל  בני  אצל  להוביל  יוכל  זה  למה  יודע  מי  חלילה, 

נכדי... – ונהנה הרב מאד מתשובה זו, וקלסיה.

כל ימי חייו היה הרב מספר טיב מעשה זה, ומדגיש את 
הבאים  הדורות  לחינוך  היקר  היהודי  של  חרדתו  גודל 

ליבו,  בריאות  את  לסכן  זאת  בעבור  מוכן  שהיה  אחריו, 
התמימה  שמים  היראת  את  מאד  ומוקיר  משבח  והיה 

והשלמה, של אותו יהודי.

]מתוך שיחת הכנה לקראת חג הפסח[
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שח לי אברך אחד מתלמידי היקרים, שהשתתף בסדרת 
חינוך שבתוך  'שיחות מוסר' שמסרתי בעזהי"ת בענייני 
שבין  ההדדי  בכבוד  הזהירות  וחשיבות  פנימה,  הבית 
האב והאם. – כי עיקר החינוך ובניינו מיוסד על 'הדוגמא 
והאמא  האבא  כיצד  בבית,  הילדים  שרואים  האישית' 

מכבדים זה את זה, באהבה ואחוה שלום ורעות.

בביתו  ומנהגו  טעמו  האיש  שינה  אלו,  שיחות  בעקבות 
מקצה לקצה. 

בהכנת  הכיריים  יד  על  ניצבת  זוגתו  את  ראה  אחד  יום 
ארוחת הצהריים, בטיגון 'שניצל' על גבי המחבת. – תוך 
כדי עבודתה המסורה נצרכה להפוך את השניצל באמצע 
ומתוך  השני,  מצידו  גם  כראוי  שיתבשל  בכדי  הטיגון, 
שהיתה מרוכזת במלאכתה לא שמה לב שנוטלת בידה 
המזלג  במקום  הבשר,  להפיכת  ומטונף  מלוכלך  מזלג 

הנקי שהיה מיועד לכך...

כראות זאת בעלה היקר – שזה עתה שינה את הליכות 
רוחו בביתו – לא רצה לכעוס, על אף שהמקרה המביש 
חרה לו היטב! בהיותו 'איסטניס' מטבעו. הוא עצר ברוחו 
בה  לזעוף  היושר  מן  שאין  וחשב  כעסו,  על  והתגבר 
טרף  בהכנת  כך  כל  בנאמנות  שעוסקת  בעת  ולהעליבה 
שנעשתה  זו  בטעות  אשמה  היא  אין  הלא  משפחתה, 

בשגגה.

לפיכך חישב את צעדיו בחכמה ובדרך צנועה, הוא קרא 
אפוא לאחד מילדיו, ואמר לו בלחש: "הבט נא אל אמא, 
שעושה מלאכתה נאמנה, היא לא שמה לב ולקחה בידה 
היא  כי  בה,  לפגוע  אסור  אבל  בו...  לעבוד  מטונף  מזלג 
יצליח,  שהכל  ורוצה  לב,  בכל  הקודש  בעבודת  עוסקת 
והחלף  בשקט,  נא  גש  מאוד...  לה  איכפת  יהיה  ובודאי 
לה את המזלג כשלא תשים לב בדבר, וכך תמנע ממנה 

צער מיותר.

שהיום  תומו,  לפי  כמשיח  לאביו  הילד  סיפר  למחרת 
בבוקר אמא הביאה לו ללבוש חולצה מכובסת, שהיתה 
עוד רטובה... אבל לא רצה לפגוע בה ולצערה, ולכן לבש 

אותה כך כמו שהיא, אף שהיה לו קצת קשה...

היא  חשובה  כמה  בעצמו,  ונוכח  האברך  למד  ובזאת 
הדוגמא האישית שבחינוך! וכמה משפיעה היא לטובה 
טובות  ובמידות  ובחסד,  בחן  הילדים  התנהגות  על 

וישרות.

]פרטיות, קובץ 11849[
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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':

'לא מצאת? – תאמין!'

בבין הזמנים על מנת לשמור על גדרי הצניעות 
שם  והיה  דירה,  המורחבת  למשפחה  שכרנו 
להישאר  כדי  שצריך  מה  וכל  שחיה,  בריכת 

במקום אחד ולשמור על טוהר המחנה.
לה  אבד  כי  לחרדתה  ב"ב  גילתה  רביעי  ביום 
מי  בתוך  מאוד  יקר  יהלום  משובץ  זהב  עגיל 
הבריכה. לא רק בגלל יוקר החומר אלא גם רגש 

סנטימנטלי לעצם המתנה שקבלה.
הרגעתי אותה שאם זה בבריכה בוודאי ימצאו 

את האבדה.
ניקיון ששאבו את כל  בעל המקום הביא צוות 
שעות  משך  ולרחבה  לאורכה  הבריכה  תחתית 

אחדות אך העלו חרס בידם...
הצטערנו אבל צריך גם לקבל את הדין באהבה 
וכך התחזקנו בלהודות לה' גם על הרע שהלוא 

הוא דיין אמת ואין שום טעות אצלו יתברך.
שנכנסתי  קודם  לבריכה.  ניגשתי  שישי  ביום 
את  למצוא  סיכוי  יש  שאם  תפילה  נשאתי 
שלא  כדי  שבת  לפני  זה  שיהיה  האבוד  העגיל 
ה'  בעיני  טוב  אם   אך  השבת,  שמחת  תיפגם 
שלא נמצא את האבדה אזי שייתן כוחות לקבל 

את הדין באהבה.

נוקשה  משהו  הרגשתי  במקום  שהותי  אחרי 
בכף רגלי, הנחתי שוב את הרגל ובאצבעות רגלי 
העליתי את הדוקרן, למרבה ההתרגשות היה זה 

העגיל האבוד!!!
את  שאבו  הלוא  עיניי,  למראה  האמנתי  לא 
שאין  ידעו  וכבר  וחיפשו  סרקו  וכולם  הבריכה 
השבת  לכבוד  והנה  האבידה  את  למצוא  סיכוי 
הקדושה השיב בעל הבריאה כולה את האבידה 

ממש יש מאין...
השמחה הייתה גדולה ושרנו שירי הלל והודאה 
לפרסם  עצמי  על  וגם קבלתי  לה'  להודות  כדי 

את הסיפור ברבים כדי לקיים את הכתוב:

"שיחו בכל נפלאותיו"

בעל המעשה:א.ז.ג.

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

חינוך הבנים
פירש רש"י:  "סורר – סר מן הדרך. ומורה – מסרב בדברי 
מקבל  "ליתוהי  אונקלוס:  ובתרגום  ממרים".  לשון  אביו, 
למימר אבוהי ולמימר אמיה, ומלפן יתיה ולא יקבל מנהון" 

ע"כ.

חינוך  הצלחת  שעיקר  מכאן  נראה 
מאביו  הבן  שיקבל  במה  היא  הבנים 
לקבל  בפניהם  דעתו  ויכניע  ומאימו, 
ישנם  ולפעמים  לו.  מורים  אשר  את 
דברי  את  השומעים  ותלמידים  בנים 
וגם  לומדים  ורבותיהם,  הוריהם 
אבל   – להם.  שמלמדים  מה  יודעים 
אינם 'מקבלים' את הדברים, להפנימם 
וחושבים שאין  פנימה,  לב  אל תוככי 

הדברים האלו 'מתאימים' להם.

אלו, שבאם  למדנו בפסוקים  כך  ועל 
כדי  ואימו,  אביו  דברי  'מקבל'  אינו 

להפנים אל לבו ולקיימם הלכה למעשה, הרי הוא נקרא בזה 
"לא  קב:(:  )עירובין  חז"ל  בלשון  מצינו  וכבר  שומע'.  'אינו 

שמיע לי, כלומר לא סבירא לי".

לו  'מתאים'  ולא  בעיניו  חכם  שהוא  שמי  מכאן,  ונלמוד 
כאן  כדמצינו  ח"ו,  להתדרדר  הוא  עלול  הרי  מאביו,  לקבל 
שמפני שלא שמע לקבל מאביו נעשה 'בן סורר ומורה'. ועל 
כך אמר שלמה המלך ע"ה )משלי א, ח(: "שמע בני מוסר 

אביך". 

וזאת רואים במוחש, שכשבחור נופל ומתדרדר הרי תחילת 
נפילתו היא בכך שאיננו שומע בקול אביו ובקול אימו.

ובימינו יותר מצוי נערים המתחכמים בעיני עצמם, ונדמה 
מקבלים  ואינם  מהוריהם,  טוב  יותר  'מבינים'  שהם  להם 
הישן...  לדור  בחושבם שהם שייכים  ואימם  אביהם  מרות 
נוטים  ולפיכך  הצעיר.  הדור  בצרכי  מספיק  מבינים  ואינם 
וזו  ה' ישמרנו,  ואימם  שלא לקבל מוסר והשקפת אביהם 

אם כל חטאת ואחריתה מי ישורנו.

ואימו,  אביו  בכבוד  שנזהר  מי  שכל  מרובה,  טובה  ומידה 
שיגדל  לו  מובטח  דבריהם,  את  ומקיים  ומקבל  שומע 

לאילנא רברבא לטוב לו כל הימים.

]"טיב התורה" – פרשא דידן[
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לבו  שיכין  עת  בכל  החניך  לב  אל  חודרת  החינוך  תורת 
אליה, והרבה מחנכים משפיעים בחינוך איש ישראל ועיצוב 
דמותו, כאשר רגילים אנו בזמנינו להרבה מלמדים ורמי"ם 
על  עמדו  עדי  ובישיבה  בחיידר  בישראל  נער  כל  שעובר 

דעתו.

שהיה  כענין  יותר,  מבוגר  בגיל  גם  'חינוך'  יתכן  לפעמים 
רבי  מוה"ר  ה"ה  ירושלים,  אנשי  מיקירי  אחד  של  מנהגו 
שנה,  משמונים  יותר  לגבורות  בהגיעו  זצ"ל,  מילר  מרדכי 
לנסוע אל כמה מאדמור"י דורו כדי לקבל מהם לקח מוסר 
]קוויטעל[  ובהגשת הפתקא  ויראת שמים,  וקדושה  תורה 
לברכה כנהוג. וכך היה מסתופף לפעמים בצילו של צדיק 

זה, ולפעמים בצילו של צדיק אחר.

ומנהגו,  דרכו  להבין  וחפצתי  לימים,  צעיר  אז  הייתי 
נסיעותיו  אודות  בעצמו  אותו  שאלתי  אחת  ובהזדמנות 
התכופות אל צדיקי הדור, והרי כבר עברת את גיל שמונים! 
נוסע  וזקן מכל אותם אדמורי"ם שאתה  יותר מבוגר  והנך 

אליהם?

וכמה  כמה  הבנים  בחינוך  מצינו  הנה  מרדכי,  ר'  השיבני 
אנו  מהם  אחד  ולכל  בתחומו,  מומחה  אחד  כל  'מלמדים', 
נצרכים בתורת החינוך, ואי אפשר לדלג על אף אחד מהם. 

כדי  ב',  הא'  אותיות  מלמד  אצל  התינוק  נכנס  מתחילה 
שילמדנו כראוי את מלאכת הקריאה, ואחר כך אצל המלמד 
חומש ומשנה, ושוב נתעלה אל הר"ם המלמד גמרא ותוס'. 
חינוך  קומת  נשלמת  יחדיו  ומכולם 
ממנה,  יסור  לא  יזקין  כי  גם  הנער, 
עניינו  לפי  למד  אחד  שמכל  מאחר 

ובחינתו.

אל  מרדכי  ר'  המשיך  כן,  אני  אף 
הנמשל, כשרוצה אני לחנך את עצמי 
בדרכי יושר במסילה העולה בית קל, 
כדי  הללו,  הרעבי'ס  לכל  אני  צריך 
עניינו  ולפי  בחינתו  לפי  אחד  שכל 
אחד  וכל  ויראה,  תורה  דרכי  ילמדני 
יחדיו  שמכולם  עד  לחבירו,  משלים 

תתקבל השלמות.

שלא  החינוך,  טיב  יסודות  ללמדך 
אף  הם  למשנהו,  אחד  מחנך  בין  'סתירה'  שום  שאין  רק 

משלימים זה לזה, ומה שלא שנה זה השלים רעהו.
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שהיה  מעלה,  של  פולין  חסידי  מחכמי  אחד  אמר  וכבר 
הדור,  צדיקי  זקני  מגדולי  אחד  של  קדשו  בצל  מסתופף 
ברכבת  ובנסיעתו  חסידים.  הרבה  אליו  נוסעים  היו  שלא 
חסידים,  של  קטן  קומץ  עם  השבועות  חג  לקראת  לרבו 
התמלאה לפתע קרון הרכבת בעשרות חסידים של אדמו"ר 
אחר, שהיו לו הרבה חסידים לרוב. – ובאמצע הדרך נטפל 
אחד מצעירי אלו החסידים, שהיה כנראה עז פנים, אל אותו 
ושחק מהם, בהראותו באצבע לעבר הפינה  וחבריו,  חסיד 
הקטנה שהצטופפו להם בה כמה חסידים יחידים מאותה 
חסידות, ואמר: רואים אתם את ההבדל, כאן בפינה הזעירה 
הרכבת  שאר  כל  ואילו  רבם,  אל  יחידים  כמה  נוסעים  הזו 
הזו כולה מלאה מחסידים שלנו... שנוסעים אל הרבי שלנו!

ענה לו אותו חסיד בחכמה ובשנינות, בוודאי זוכר אתה מימי 
ילדותך בפולין, כשלמדנו יחדיו א' ב' אצל המלמד דרדקי, 
היתה הכיתה מלאה עדרים עדרים של עשרות תלמידים, 
ומפרשים  תוס'  גמרא  בלימוד  בדרגה  שעלינו  ככל  אך 
שולחן ערוך ופוסקים, כן פחתו התלמידים יותר... לא כולם 

יכולים להתחנך בדרגות הגבוהות והנעלות!
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כיצד  החסידים  מן  אחד  פעם  הסביר  אחר  ממבט  ואילו 
התחנך אצל רבו, כשחזר לעירו לאחר מחצית השנה ששהה 
כיצד  רבו,  'קנה' שם אצל  ונשאל מה  רבו,  ברציפות בבית 

מחנכים שם? ובמה חוזר הוא אחרת ממה שנסע לשם?

לפני  הנה  ושמעו,  נא  הסכיתו  פיקח,  חסיד  אותו  ענה 
היום  כל  אני  לומד  הרי  לעצמי,  חשבתי  לרבי  שנסעתי 
גופי  את  ומשבר  שובר  עליון,  בדביקות  ומתפלל  בתורה, 
בעבודת השם יתברך, ומבוקר עד ערב מוסר את עצמי כל 
כולי אך ורק לעבודת שמים. – בוודאי על כל זאת לא יספיק 
לי כל הגן עדן שלמעלה, ומן הסתם יצטרכו לברוא עבורי גן 
עדן חדש גדול ומרווח... – לא כן עתה לאחר שהייתי אצל 
הרבי, הרי חושב אני תדיר שבכל רגע שהתקרה לא נופלת 
זה ממש  הרי  ספור,  אין  וחסרונות  עוונות  מרוב  ראשי  על 
חסד ה' וחמלתו עלי, כדי לתת לי אפשרות לתקן את מעשי 

ולשוב בתשובה שלמה לפניו יתברך.

זהו אפוא החינוך שקיבלתי בבית רבי! 
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מרבניה  זצוק"ל,  הרידב"ז  רבינו  הגדול  הרב  על  מסופר 
המפורסמים של עיה"ק צפת ת"ו לפני 

ג

ן  ּבֵ ְלִאיׁש  ִיְהֶיה  י  ּכִ
ֵאיֶנּנּו  ּומֹוֶרה  סֹוֵרר 
ָאִביו  קֹול  ּבְ ֵמַע  ׁשֹ
רּו ֹאתֹו  ּוְבקֹול ִאּמֹו ְוִיּסְ

ַמע ֲאֵליֶהם )כא, יח( ְולֹא ִיׁשְ
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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':

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

ס"ב(. 

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

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

)מורה באצבע אות רמ"ז(.

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

סי' תקע"א סק"ב(.

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

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

סקכ"ד(. 

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

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

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

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

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

שער ראש השנה הקדמה(.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

חודש אלול )ג(
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■ וצדקה תהיה לנו ■
טוב וסלח ורב חסד

חודש אלול הוא מתנה טובה ונפלאה אשר הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו בחר להעניק לנו לפנים משורת הדין, 
למרות שבמשך השנה לא התנהג האדם תמיד כפי שהיה צריך באמת, פה מעד ושם נפל, בכל זאת בהגיע 
חודש אלול ניתנת הזדמנות של אמת לכל איש ישראל לתקן את מעשיו לקראת בוא יום הדין הגדול והקדוש 

של ראש השנה.
כל המושג של תשובה הוא ממש לא מובן מאליו והוא אפילו נוגד את ההיגיון האנושי, לא מצאנו שום מלכות 
שבעולם שתיתן הזדמנות לכל אחד לשוב בתשובה שלימה על חטאיו, אם חלילה נכשל האדם באיזה חטא 
כנגד הרשויות לא יועיל לו מאומה באם יביע חרטה על מעשיו הנלוזים, לכל היותר יקלו לו מעט מחומרת 
כזה  אין  לגמרי,  פטור  הינו  העמוקה  חרטתו  שבגין  חוטא  לאותו  לו  יאמרו  שבו  מצב  יתכן  לא  אך  עונשו, 

מציאות, בכל אופן יהיה צריך לרצות את עונשו.
אולם אצל הקב"ה - מקור החסד והרחמים - אינו כן, אלא אפילו אם הגדיל האדם לפשוע כנגדו בחטאים 
עוונות ופשעים עד שגדש את הסאה רח"ל, בכל זאת מגיע חודש אלול והקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו מעניק 
לנו מתנה טובה מבית גנזיו, ומזמן לנו שעת הכושר שבו יוכל כל אחד ואחד לבוא לפניו בתפילה ובתחנונים, 
לבקש סליחה ומחילה על מעשיו וחטאיו אשר עיווה, והקב"ה הוא הרי בוחן כליות ולב, ואם נוכח לראות 
טובה  ושנה  וכפרה  מחילה  סליחה  לנו  מעניק  וטובו  חסדו  ברוב  אזי  הלב,  ומעומק  באמת  הוא  שהחרטה 

ומבורכת.
כהלשון הזה כותב לנו ה'חיי אדם' )חלק ב-ג הלכות שבת ומועדים כלל קמג סעיף א( ומאלף אותנו בינה: "באהבת ה' את עמו 
כמידתו כי חפץ חסד הוא ולא יחפוץ במות המת כי אם בשובו מדרכיו וחיה, לא לצרכו ולהנאתו, כי אם יצדק 
מה יתן לו, כי אם להטיב לו באחריתו. ולכן לא יום ולא יומים ממתין ומצפה לתשובת רשעים, אלא הרחיב 
וסליחה,  נפתחים כל השערים, שערי תשובה, שערי מחילה  והחודש  ותיכף בתחילת השנה  לנו את הזמן, 
והם פתוחים ועומדים עד זמן נעילת שערים ביום הכיפורים, והכרוז יוצא מלפניו, 'שובו בנים שובבים ארפא 

משובותיכם' )ירמיה ג, כב(", עכ"ל.
ומן העניין להתבונן עוד, על פי המקובל בידינו שלכל חודש מי"ב חודשי השנה ישנו צירוף מיוחד שיוצא מן 
השם הגדול והקדוש – שם הוי"ה ברוך הוא, הצירוף של חודש אלול יוצא מסופי תיבות של הפסוק )דברים ו, כה( 
"וצדק'ה תהי'ה לנ'ו כ'י", ואיתא בספרים הקדושים שפסוק זה בא לרמז לנו על הענין של חודש אלול שהוא 
ונותן לו מתנת חנם, כך גם הקב"ה עושה עמנו  בבחינת הצדקה, כשם שבעל הבית עושה צדקה עם העני 
צדקה וחסד ומחונן אותנו במחילה סליחה וכפרה מאוצרו המנוצר, על אף שמצד הדין אינו מחויב לנו כלום.

איש לרעהו ומתנות לאביונים
להרבות  בימים האלו  צריכים  אנו  גם  אזי  זה  בחודש  וחסד  עמנו צדקה  עושה  אמור מעתה, שאם הקב"ה 
בצדקה וחסד, כמו שאמרו חז"ל )סוטה יד. שבת קלג:( שבני ישראל צריכים להלך אחר מידותיו של הקדוש ברוך 
הוא ולהתדמות אליו, מה הוא חנון ורחום - אף אתה היה חנון ורחום, וזהו באמת אחד מן העבודות בחודש 
דבר,  לנו  חייב  שאינו  אף  על  הזאת  במידה  עמנו  נוהג  הקב"ה  אם  ביותר,  הפשוט  הטעם  מן  הלזה  הנשגב 
אדרבה, אנו מחויבים אליו, על אחת כמה וכמה שאנחנו צריכים להתנהג בחודש זה במידת הצדקה והחסד 

ולהרבות רעות בין אדם לחברו ולגמול חסד עם כל מי שאנו יכולים.
חסד אין פירושו רק חסד בממון אלא גם – ועוד יותר מכך – לעשות חסד בנפש וברוח, להעניק מילה טובה 
לחבר ולעודדו, כמו שאמרו חז"ל )כתובות קיא:(, "טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב". חסד אפשר 
לעשות עם כל נברא אשר לו צלם אלוקים, בין אם גדול ובין אם קטן, וכהמעשה הידוע בהרה"ק רבי משה 
לייב סאסובער זי"ע, שבערב יום הקדוש המתינו לו כל בני העיר בבית המדרש בכדי להתחיל את עבודת היום 
הקדוש ולומר 'כל נדרי', אך משום מה הצדיק מתמהמה עד בוש, לסוף נודע, שבדרך הילוכו לבית הכנסת 
הגיע לאזניו קול בכייה של פעוט שנתעורר משנתו ולא מוצא את אמו בבית לאחר שהלכה לבית הכנסת, ולא 
זז משם רבי משה לייב למשך שעה ארוכה ביותר, הוא התעכב שם לשעשע את התינוק עד שנרגע מבכיו 

ונרדם שוב.
זהו מה שכותב ה'חיי אדם' )חלק ב-ג הלכות שבת ומועדים כלל קלח(: "ולכן ירבה בכל החודש בתשובה ותפלה וצדקה, 
ונתנו רמז לזה )הפסוק במגילת אסתר ט, כב( - 'ומשלוח מנות א'יש ל'רעהו ו'מתנות ל'אביונים' - ראשי תיבות אלו"ל, 

לרמז שבחודש אלול ירבה במתנות לאביונים".
וכבר מבואר בספרים הקדושים )אמרי נועם – חודש אלול ו( שייכות הצירוף של חודש אלול – דהיינו הפסוק 'וצדקה 
תהיה לנו' - אל העבודה של חודש אלול, שהרי בחודש אלול מתחילים לתקוע בשופר, ואנו מוצאים בחז"ל 
ששני המצוות האלו – שופר וצדקה - יש בכוחם להפך מידת הדין למידת הרחמים, על מצות שופר איתא 
במדרש )ויקרא רבה אמור כט ג(: "בשעה שישראל נוטלין את שופריהן ותוקעין לפני הקדוש ברוך הוא, עומד מכסא 
הדין ויושב בכסא רחמים, דכתיב ה' בקול שופר, ומתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם והופך עליהם מדת 
הדין", ואותו העניין אנו רואים גם במצות צדקה, כדכתב ברש"י )בראשית יח, טז(: "גדול כח מתנות עניים שהופך 

מדת רוגז לרחמים".
ובחסד עולם רחמתיך

על פי הדברים האלו גם נוכל לפרש את דברי הנביא בהפטורה של השבוע )ישעיה נד - 'רני עקרה'(, האומר 
ואפשר לפרש  ה'",  גואלך  ובחסד עולם רחמתיך אמר  רגע ממך  פני  )פסוק ח( "בשצף קצף הסתרתי  שם 
שדברי הנביא מכוונים לאותם זמנים של הסתר פנים שבו הקב"ה מעלים ומסתיר את פניו מאתנו, בכל זאת 
יש ביכולת שלנו לעורר את רחמיו וחמלתו של הקב"ה עלינו, זאת על ידי שנרבה במדת החסד, 'בחסד עולם 
רחמתיך'. ואם בזמנים של הסתר פנים אמרו כן, על אחת כמה וכמה בחודש אלול שבו הקב"ה מאיר לנו 
את פניו וקורא לנו 'שובו בנים שובבים', בוודאי נזכה לעורר את קרבתו יתברך אלינו ביתר שאת וביתר עוז, 

בבחינת 'אני לדודי ודודי לי', על ידי שנרבה בצדקה וחסד ובגמילות חסדים.

<התחזקו<ת <הלכה



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

500

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':

שבת מברכיםמברכים א-ל-ו-ל  |  ר"ח ביום חמישי-שישי  |  המולד ליל רביעי  | 1:54  |  16 חלק'

500

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':

הדה"נ
מוצש"ק

ר"ת

סוזק"ש א'
סוזק"ש ב'

סוז"ת א'
סוז"ת ב'

6:32
7:45
8:18

8:39
9:26

10:00
10:31

פרשת כי-תצא
ט'' אלול תש"פ

א

|  הזמנים לפי שעון קיץ  |

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ  |  עורך:  ש. גולדשטיין

ניתן לשמוע את שיחותיו של מורנו ורבנו שליט"א ○ במספר מיוחד וישיר
באידיש: 073-2951321 ○ בלשון הקודש: 073-2951320

 • אשימה עלי מלך •
אלול,  חודש  של  בעיצומו  כבר  נמצאים  אנו 
טובים  כל אחד מרבה במעשים  אלו  ובימים 
ובתפילות שיזכה לשנה טובה ולהכתב בספר 
בחודש  נוהגים  היו  שצדיקים  וידוע  החיים, 
זה בכל מיני מנהגים, שמטרתם היתה לעורר 
את הלבבות לתשובה, ובודאי שכל אחד – גם 
טובות  קבלות  מוסיפים  שבעם  הפשוטים 
שמקבלים על עצמם כל אחד כפי השגותיו.

אלול,  בחודש  תמיד  נקראת  תצא  כי  פרשת 
מהיסודות  אחד  את  לומדים  זו  ובפרשה 
הגדולים ביותר בענין התשובה והתפילה, וכך 
דבר  אדם  יוציא  אל  לעולם  הגמרא:  אומרת 
מגונה מפיו, שהרי עיקם הכתוב תשע ועשר 
אותיות ולא להוציא דבר מגונה מפיו, שנאמר 
ע"כ  טהור',  יהיה  לא  אשר  איש  בך  יהיה  'כי 
מידי  קוראים  אנו  זה  ופסוק  הגמרא,  דברי 
את  כאן  להביא  וראוי  אלול,  בחודש  שנה 
דבריו של ה'חפץ חיים' בספר שמירת הלשון, 
עבור  למעלה  תפילתו  מקבלין  אין  'גם  וז"ל: 
זה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש פרשת מצורע 
'מאן דאית בה לישנא בישא, צלותא לא עלת 
קמה דקודשא בריך הוא, דהא אתער עלה רוח 
עלה  וקביל  בתשובה  דאהדר  כיון  מסאבא, 
אל  והובא  טהרתו  ביום  כתיב?  מה  תשובה, 
הכהן'. תרגום: מי שיש בו לשון הרע, תפילתו 
אינה עולה לפני הקב"ה, מפני שרובצת עליה 
על  וקיבל  בתשובה  שחזר  כיון  טומאה,  רוח 
והובא  טהרתו  ביום  נאמר  עליו  לשוב,  עצמו 
'ובזה  דבריו  שם  הח"ח  ומסים  הכהן'.  אל 
יקרא',  טמא  'וטמא  התורה  דכתבה  מה  יובן 
לרבים,  צערו  להודיע  שצריך  רז"ל  ופירשו 
מחמת  והוא  רחמים,  עליו  יבקשו  ורבים 

שתפילתו אינה מתקבלת למעלה'.
אכן, כמו שאמרנו, כל אחד מרבה בתפילות, 
קודם  טובים, אבל תנאי  ובמעשים  בתשובה 
דיבור  מכל  נקי  פיו  שיהיה  הוא,  למעשה 
אבל  ולהתחנן  להתפלל  אדם  יכול  כי  אסור, 
דיבורים  בגלל  למעלה  עולה  אינה  תפילתו 
לשנות  הזמן  זה  ועכשיו  שדיבר,  אסורים 
דיבורים  מיני  מכל  ולהתנתק  הרגלים, 
אסורים, ובע"ה בימים הנוראים הבעל"ט נוכל 
ויה"ר  נקי,  בפה  השי"ת  לפני  שיח  לשפוך 

שיעלו תפילותינו לרצון.
)ע"פ טיב התורה-כי תצא(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

המצוה,  מן  כן  גם  בה  שיש  הרשות  למלחמת  ישראל  בני  בצאת 
נצטוו העם כי בבוא אליהם נסיון של אשת יפת תואר, מן הראוי היה 
ולבלתי  ועבירה  חטא  של  נידנוד  מכל  ולהישמר  להיזהר  לכתחילה 
יגש לעשות ולחשוב כדברים האלו, אך כאשר לא יוכל האדם עמוד 
בנסיונו נתנה לו התורה היתר לשעה, ולאחר שיעשה את כל המעשים 
וברשותו  בידו  יש  לה,  להינשא  בלבו  יחפוץ  ועדיין  בענין  האמורים 

לעשות כן.
נבל ברשות התורה

אז בימים ההם - קודם המצאת כלי מלחמה אשר ניתן להילחם בהם 
ממרחק ומהאויר – בלא עמידה בפועל נגד האויבים, היו אנשי הצבא 
נלחמים פנים בפנים מול שונאיהם, ומן ההגיון והשכל הישר היא כי 
לא יעלה על הדעת שיהיו ראשם ולבם עסוק בדברים אחרים שאינם 
אחר  להתפתות  בידם  זמנם  יהא  שלא  שכן  וכל  המלחמה,  מעניני 
הנאות שווא וחמדות רעות, אלא את כל מחשבתם ותקוותם תולים 

הם האיך להינצל מאויביהם וכיצד להישאר בין החיים.
ולפתות  לבוא  העזה  הרע  היצר  עדיין  מוצא  זו  סכנה  בזמן  אף  ברם 
שגלוי  בשעה  תואר,  יפת  אשת  של  בנסיון  למלחמה  היוצאים  את 
לכל איש ואיש את התוצאות ההרסניות שיש בלקיחתה, הן שבסוף 
'ְוָהָיה ִאם ֹלא ָחַפְצָּת ָּבּה' - פירש רש"י -  ישנאה כמו שאמרה תורה 
הכתוב מבשרך שסופך לשנאותה, והן שיצא ממנה בן סורר ומורה, 
ָהַאַחת  ָנִׁשים  'ְׁשֵּתי  בתורה פרשת  נסמכה  לכך  כי  בגמרא  וכמפורש 
'ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה' לפרשת אשת יפת  ְוָהַאַחת ְׂשנּוָאה' ופרשת  ֲאהּוָבה 
תואר, לומר כי הנושא את אותה האישה – הרי שבסוף ישנאה, ולא 
זו בלבד אלא אף יצא מהם בן סורר ומורה, זאת מלבד עצם הדבר 
שצריכה שתבכה ותתנוול זה ירח ימים, אך עם כל זאת עדיין לא ימנע 

האדם מללכת אחרי עיניו ולקחתה לאישה.
אמנם התורה כבר התירה לו לאחר שיעשה עימה את הכתוב בפרשה, 
מטעם דאמר הגמרא: מוטב שיאכלו ישראל בשר תמותות שחוטות 
שהיתה  זאת  מבלעדי  כי  כלומר  נבילות,  תמותות  בשר  יאכלו  ואל 
התורה מתירה, היה ממילא לוקחה באיסור, על כן בכדי שלא יעבור 
על איסורי תורה – ניתנה לו רשות לקחתה בתנאים מסויימים כנבל 

ברשות התורה, והעיקר שלא יעבור על איסור מפורש שבתורה.
מלך זקן וכסיל

מכאן נלמד ונראה את גודל הזהירות הנדרשת לא ללכת אחרי עצת 
האדם  את  בהם  לתפוש  ופתיון  מלכודת  בחובו  הטומן  הרע  היצר 
לדרדרו ולהביאו עד לשאול תחתית, הוא בא אליו במילים מתוקות 
מדבש ומנופת צופים ובכך גוררו ומפתהו לעבור על רצון בוראו, אשר 
סופו מי ישורנו וגורלו רע ומר כלענה, לא זה בלבד אלא אף השטן 
האיש  על  הכבוד  כסא  לפני  לקטרג  בעצמו  לבסוף  בא  שהחטיאו, 
שחטא, בדרישה ובתביעה כי צריך להעניש את האדם החוטא כדבעי.
על כן שומר נפשו ירחק ממנו ואל יכנס עמו במשא ובמתן בטענות 
בחלקלקות  ברשתו  יצודנו  ובסוף  וכסיל  זקן  מלך  הוא  כי  ובמענות, 
לשונו, לפיכך יברח ממנו כבורח מפני האש, ורק בכך ינצל מעצותיו 

הרעות ומדרכיו המקולקלות, על ידי שידע תמיד כי מולו עומד מלך 
אדם  בני  להכשיל  מלחמה  בתכסיסי  ומלומד  בקי  אשר  וכסיל  זקן 
ועושה את עבודתו ותפקידו בנאמנות יתירה והכל בכסילתו ובחכמתו 
המדומה, הרי יברח ממנו כבורח מפני אש ולא יתעסק עמו כלל וכלל. 
העבירות  את  האדם  בעיני  ולהפוך  לצבוע  היצר  מנסה  הדבר  אותו 
ולזאת  להיכשל,  לו  לגרום  ובכך  טעמים  של  תילים  בתילי  למצוות 
ישכיל האיש לדעת את אשר לפניו למען לא יתעוורו עיניו מלראות 

את האמת וללכת לאמיתה של תורה.
התרחקות מדרכי היצר

לא רק מאיסור גמור יש להיזהר מליפול בידי היצר, אלא אף בדברים 
המותרים שנאמר עליהם 'קדש עצמך במותר לך' צריך להישמר בכל 
משמר - כי מן ההיתר יסיתנו אל האיסור, כך הוא דרכו של יצר, אינו 
בא אל האדם בפעם אחת שיעבור עבירה מן החמורות שבתורה, כי 
לא יצליח בזממו והאדם לא ישמע לו, על כן בא אליו בפיתוי שיעבור 
ושמצליח  תורה,  מגופי  שאינו  בעלמא  חומרא  או  קל  מנהג  על  רק 
בדבר זה בא אליו שוב בטענה והוכחה שלא אירע לו שום היזק רוחני 
במה שויתר על המנהג ואז מחטיאו בנידנוד קל של עוון, וכך מוסיף 

והולך עד שמפילו רח"ל לחטאים מפורשים שבתורה.  
הלבבות  חובת  בספר  דאיתא  הא  לקיים  היא  מזה  להינצל  והעיצה 
על  לשוב  די  לא  תשובה  לעשות  שכשבאים  פ"ה(  התשובה  )שער 
הדברים  על  גם  לשוב  צריכים  אלא  בלבד,  לו  הידועות  העבירות 
המותרים המביאים אותו אל האיסור, כמו שנאמר על קצת החסידים 
יראתם  מתוך   – המותר  משערי  שערים  משבעים  פורשים  שהיו 

שיכשלו בשער אחד משערי האיסור.
הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו

אף זאת צריך לדעת כי דווקא בימים הנשגבים יותר - גם כח היצר 
מתרבה וגדל, כי זה לעומת זה עשה האלוקים וכפי שהימים גדולים 
וקדושים יותר כן היצה"ר אינו טומן את ידו, ובא בהפרעות גדולים 
האדם  את  לראות  יכול  ואינו  העולם,  מן  האדם  את  להטריד  ורבים 
מתעלה וחוזר בתשובה על מעשיו ובכך יורד כל עבודת היצר לטמיון, 
על כן משקיע הוא כוחות רבים לחפש ולמצוא אחרי נקודות התורפה 

שבאדם ושם מכשילו בהנאה רבה.
כן הדבר אף באנשים הגדולים ומורמים מעם, אליהם בא היצר הרע 
ביתר שאת ויתר עז ומנסה לקנות בהם שביתה, ועל זה אמרו חז"ל 
גדלותם  ערך  לפי  כי  כלומר  הימנו',  גדול  יצרו  מחבירו  הגדול  'כל 
ורבים  גדולים  כוחות  שצריך  וגם  להכשילם,  יותר  חפץ  וחשיבותם 

להעבירו ולהפסיקו מדביקות הבורא.
מסוגלים  הימים  בהם  והרצון,  הרחמים  ימי  של  אלו  בימים  כן  על 
כי  היצר  ברשת  מליפול  להיזהר  ביותר  מוטל  ה',  ודביקות  לקרבת 
כפי אשר הימים גדולים וחשובים ומסוגלים לתשובה שלימה ותיקון 
האדם  את  לבלבל  השטן  מצליח  הללו  בזמנים  דווקא   - העוונות 
בטרדות רבים ומשונים שהזמן גרמא, ולזה צריך להתחזק לא ליפול 

בידיו ולהתגבר עליו בכל מיני התגברות לנצחו ולמגרו כליל.

לא דברה תורה אלא נגד יצר הרע
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ההתתווררהה  דדככששממווצצץץ  אאתת  ההממייץץ  ממןן  בבעעננבבייםם  אאממררהה  
  .ההעעננבבייםם  ללאא  אאככלל  אאתת  ההעעננבבייםם  ככממוו  ששההםם

 

אכן כל זה הוא לשיטת הירושלמי דדריש  ייגג..
אך הבבלי דדרש להו ,,ואכלת  .להו מ,,ענבים''

ולא מוצץ'' אפשר לפרש בדברי הבבלי  –
 בשני אופנים: 

' דאין לזה או דנלמד בביאור דברי התוס א.
 שם ,,אכילה'' כלל כשמוצץ.

או דנלמד דטעמא הוא משום פסידא דבעל ב. 
 הבית. 

ולכן הביא המאירי את דרשת הירושלמי 
שממנו עולה ברור דהטעם הוא משום גזה"כ 

 –,,ענבים''  -דהתורה התירה אכילת ענבים 
 כמות שהן.      

 

אך בדברי רש"י חזינן יסוד חדש דלמד  יידד..
מיץ מן הענבים אין לה שם אכילה  דמציצת

 כלל. 
ווללאא  ולמדנו חדוש זה מדברי רש"י שכתב בד"ה 

 . הרי לך דחסר כאן ווזזווררקק  ההחחררצצננייםם, ההייייןן ממווצצץץ
 בחפצא של שם אכילה כשאינו אוכל את כל

  הענב כולו. 
  

ונפ"מ לדינא בין שתי הדרכים שמצינו  טטוו..
בראשונים בגדר מאי דממעטינן שאסר למצוץ 

אם עשה שלא  הענבים לגבי חקירת המנ"ח
כדין, ובמקרה דנן אם מצץ הענבים האם חייב 
לשלם עבור יתר הענבים שאכל עקב זאת 
שלא שבע ממציצת הענבים, או נימא דצריך 
לשלם עבור כל הענבים כל מה שאכל משום 
דהתורה לא זיכתה לו את זכות האכילה של 

 פועל בכה"ג.
אליבא דהירושלמי והרמב"ם ורש"י לכאורה 

ולא מוצץ'' הרי  –גזה"כ ד,,ענבים כיון דהוי 
שהתורה הפקיעה אותו מזכויות של פועל וכל 
מה שאכל הוא כולו שלא כדין ולכן צריך 

 לשלם עבור כל הענבים כולם. 
 
 

משא"כ אם נלמד כדברי תוס' דהוי חסרון 
מחמת דמפסיד את בעל הבית אבל אין זו 
הפקעה מגוף הזכות, ממילא נמצא דחייב 

ת מה שמפסידו יתר על לשלם לבעה"ב רק א
 זכויותיו.  

 

ומרגניתא טבא אשכחנא מתוך העולה  טטזז..
דמתוך על הפסוק דידן מקפלי דברי האו"ח 

המקרא אפשר להוכיח לצד בחקירתנו 
פסידא דהאיסור למצוץ הענבים הוא מחמת 

 דבעל הבית. 
''אל כליך לא ושדייק על מה שנאמר בפסוק ,,

תתן'' והקשה אמאי נאמר בתוספת ,,ואו'' היה 
אל כליך לא תתן''  –לו לומר ,,כנפשך שבעך 

בלא תוספת ,,ואו'', אלא ד,,ואו'' החבור בא 
להעיר שקדמה מצוה אחרת והוא שלא יאכל 
אכילה גסה, והוא מה שדייק באמרו ,,שבעך'' 
ודרשו ז"ל לא אכילה גסה, והוסיף עוד לומר 

 ,,ואל'' כליך לא תתן. 
והנה היה מקום לחקור גם בכך מה דנאסר 
אכילה גסה האם הוא גילוי דאם הוי אכילה 
גסה הוי חסרון ב,,ואכלת'' כיון דאכילה גסה 
לאו שמה אכילה, ממילא לא זיכתה לו התורה 
זכות כלל לאכול באופן כזה,  או דהחסרון 

 כילה גסה הוא משום דמפסיד את הבעלים.בא
ומדברי האו"ח הנ"ל עולה דכיון ד,,ואו החבור'' 
של ,,ואל כליך לא תתן'' הוא חבור ל,,כשבעך 

שלא יאכל אכילה גסה'', ע"כ דגם טעם  –
איסור אכילה גסה הוי מחמת חסרון הבעלים 
ולא משום דלא זיכתה לו התורה כשאוכל 

ל כדינו ואחרי אכילה גסה, דהא ברור דאם אכ
כן שם בכליו לא נימא דע"י זה מעיקרא 

 הפסיד את זכות אכילתו. 
וא"כ נימא אף אנן דגם מה דדרשינן בריש 

שימוץ'' שלאחריו ולא  –האי קרא ,,ואכלת 
יש ,,ואו'' החבר של ,,ו''אל כליך לא תתן גם 

 . בזה הטעם הוא משום פסידא דבעל הבית
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אוכל הרבה יותר ענבים ממה שהותר לפועל 
ווככששייאאככלל  ררקק   ,לאכול, דהותר לו רק ענבים

אאםם  , משא"כ עעננבבייםם  ייההאא  ששבבעע  ממממעעטט  עעננבבייםם
ההעעננבבייםם  ייפפססיידד  בבזזהה  ההררבבהה  ייוותתרר  עעננבבייםם    ייממצצווץץ

, ועד כדי כך לא התירה התורה ללבבעעלל  ההבבייתת
לפועל להפסיד לבעל הבית. וכל זה היא 

                              לענ"ד.שיטת תוס' 
               *       *       *              

 
ולכאורה יסוד וראיה גדולה להסברנו  זז..

בשיטת התוס' כנ"ל, מוכח כפי העולה להדיא 
מדברי המאירי בסוגיין ]בד"ה כבר בארנו 
שהפועל אסור לו לאכול הפירות עם דבר 

 אחר[ וז"ל:
ששההפפוועעלל  אאססוורר  ללוו  ללאאככוולל  ....כבר ביארנו 

ההפפייררוותת  עעםם  דדבברר  אאחחרר  ללההככששיירר  אאככייללתתןן  ככדדיי  
, מעתה אף הוא אסור להבהב את ללההווססייףף  בבההןן

ולא  -השבלים באור כדי להכשיר אכילתן, 
סוף דבר שהוא עצמו אסור בכך שהרי מצטרף 

, אלא אף להבהב על ידי -בו בטול מלאכה 
. ככממוותת  ששההייאא -אשתו ובניו אסור. ,,קמה'' 

וואאייןן  ללוו  ללההככששייררןן  ככדדיי  , ככממוותת  ששההםם -,,ענבים'' 
מעתה אם הם פירות שאדם רגיל  .ללההווססייףף  בבההםם

  ע"כ. לחמם בעפר חם או ברמץ לא יעשה כן,...
ברישא זו של דברי המאירי כאמור, מוכח 

בכלל מה  דאכן כל הטעם דלא ימצוץ הוא
שגזרה התורה שלא יבא לידי רבוי אכילת 
 ענבים דיהיה בכך פסידא גדולה לבעל הבית
 מעל ומעבר למה שמתירה לו התורה לאכול. 
ומדבריו אלו נקיש גם לשיטת התוס' כפי 

ולא  –הסברנו בס"ד דהמיעוט של ,,ענבים 
מוצץ''  הוא גדר שיעור עד כמה התירה 
התורה לפועל בשעת העבודה לאכול 

 מפירותיו של בעל הבית.
 

ברם לאחר עיון נוסף בתורתו של המאירי  חח..
 יש לפקפק אם אכן זו היא כוונתו. 

 ונפרש שיחתנו: 
הא כל שאין שם בהמשך דבריו שם כתב וז"ל: 

הכשר פרי מותר כל שאין שם בטול מלאכה 
 כגון על ידי אשתו ובניו.... ע"כ.

                 *       *       *              
 
 
 

לומר בזה בס"ד דכשנתבונן  ואשר יראה טט..
היטב בעומק דבריו וחדושו של המאירי יבואר 

הירושלמי עם לן היטב גם אמאי נחלקו הבבלי 
  .במקור ההלכה דאסור לפועל למצוץ

וגם הקושיא הראשונה אמאי בחר המאירי 
להביא את דברי הירושלמי ולא את דברי 

 הבבלי. 
 

ולכל זאת זכינו בס"ד לאחר שהאיר לנו  יי..
נתיבותינו הרמב"ם בפ' יב' משכירות הלכה י' 

 דז"ל שם:
...אסור לפועל למוץ בענבים שנאמר ואכלת 

ולא יהיו בניו או אשתו מהבהבין לו  -ענבים, 
שנאמר ,,ואכלת ענבים  -השבלין באור 

ענבים כמות שהן וכן כל כיוצא  -כנפשך'' 
 בזה. עכ"ל.

 

העולה מדברי הרמב"ם הללו דרך חדשה  ייאא..
דאין כאן מיעוט כלל בשם ,,אכילה'' דמציצה, 
דברור דמציצה שם אכילה אית לה, אלא 
דחדוש התורה כאן דהותר לפועל לאכול רק 

 כמות שהן''. –,,ענבים 
ואליבא דהרמב"ם דבריו ברור מללו דהמיעוט 

, כהירושלמי הוא מ,,ענבים'' ולא מ,,ואכלת''
 יית הבבלי.ודלא כסוג

               *       *       *              
 

ומאחר שזכינו להארת הך הלכתא מדברי  ייבב..
הרמב"ם אשכחן בשופי בס"ד פשר הדבר מאי 
דנחלקו הבבלי והירושלמי, ואמאי נצרך 

לפסוק ההלכה בזה מדברי הירושלמי  המאירי
 והדרשות שם. 

 ת שיחתי:א ואפרש
איתא ]הובא לעיל[ הנה בירושלמי שם 

להדיא: א"ר לא ,,כי תבוא בכרם רעך וגו''' 
 וכי עלה על דעת שיאכל עצים ואבנים?? 

שלא יקלף בתאנים וימצמץ  -מה ת"ל ,,ענבים 
 בענבים''. ע"כ.

דדפפששטט  ההפפססווקק  כאמור  דדששייטטתת  ההייררווששללממייהרי 
ווממההאאיי  טטעעממאא  '''',,  ככממוותת  ששההםם  –ההוואא  ,,,,עעננבבייםם  
ששאאווככללוו  ככאאששרר  ממקקללףף    ההאאפפררססקקככתתבב  ההממאאיירריי  דד
   גגםם  וואא""ככ  ,,  ששההוואא  ככממוו    אאפפררססקק    קקללייפפתתוו  אאייןן  זזהה
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 תש"פ כי תצא| פרשת 7עלון מס' 
 

ככיי  תתבבאא  בבככררםם  ררעעךך  וואאככללתת  עעננבבייםם  ככננפפששךך  ""
    ((''ככהה    פפססווקק''  ככגג''  פפ""  ))ששבבעעךך......

 
 ולא מוצץ.  -ב"מ פז' ב'  ,,ואכלת''תניא ב אא..

ההייייןן,,  ווזזווררקק    --,,,,ווללאא  ממווצצץץ''''וברש"י שם ד"ה 
    ע"כ.ההחחררצצננייםם..  

דהלימוד דאסור לפועל למצוץ המיץ הרי 
מהענבים כאשר הוא עובד בכרם ענבים הוא 

 ולא מוצץ. –מדרשה ד,,ואכלת'' 
 

 (ב"מ פ' ז' הלכה ב')אך מצאנו בירושלמי  בב..
דיליף להך דינא ממש דלא הותר לפועל 
למצוץ הענבים מדרשה אחרינא וז"ל 

 הירושלמי: 
א"ר לא כי תבוא בכרם רעך וגו' וכי עלה על 

עת שיאכל עצים ואבנים מה ת"ל ענבים ד
  . ע"כ. שלא יקלף בתאנים וימצמץ בענבים

   
וצ"ע במאי נחלקו הבבבלי והירושלמי  גג..

מהיכן לדרוש שאסור לפועל למצוץ את 
דלא נראה דרק משמעות דורשין הענבים 

 . איכא בינייהו
 

 עוד קשיא לן דהנה המאירי בסוגיין כתב:ד. 
ששאאייןן  ללוו  ללקקללףף  בבאאפפררססקקייןן  ...וכן יראה לי 

ווככייווצצאא  בבההםם  ממדדבבררייםם  ששאאככייללתתןן  אאףף  בבקקללייפפתתםם  
, אאללאא  ששככששההוואא  קקווללפפםם  ההםם  ממווככששררייםם  ייוותתרר

דאז אי אפשר )ואפילו על ידי אשתו ובניו 
מכל  -לאסור מצד לתא דבטול מלאכה, 

 והמשך דבריו כתב: אסור.  (מקום
ששללאא  ייקקללווףף  ואמרו בירושלמי ,,ואכלת ענבים'' 

 ...ע"כ.ייםם..בבתתאאננייםם  ווללאא  ייממצצממץץ  בבעעננבב
 

)הא כל שאין שם הכשר פרי מותר כל שאין 
 שם בטול מלאכה כגון ע"י אשתו ובניו(. 

ואת דברי הירושלמי הביא כמוצא הדין 
שאסור למצוץ, ואמאי הוי ליה להביא ממרחק 

ווממאאיי  לחמו והא תלמוד ערוך הוא בסוגיין, 
טטעעממאא  ללאא  ננייחחאא  ללייהה  ללההממאאיירריי  ללההבבייאא  דדייןן  זזהה  

 ?!  ממככחח  דדררששתת  ההבבבבלליי
                 *       *       *              

 
ולא  –ולהלן שם בבריתא דרשינן ,,שבעך''  הה..

 אכילה גסה... 
וכתבו התוס' שם ד"ה שבעך ולא אכילה גסה 

 ז"ל: 
הוה ממעטינן  -אי לאו דכתיב ,,שבעך'',

מו,,אכלת'' אכילה גסה, דאכילה גסה לא שמא 
ינן ואכלת , ולא הוה דרש(יומא פ' ב')אכילה 

ולא מוצץ, ]משום[ דשתיה בכלל אכילה 
]שם עו' א'[, אבל השתא דכתיב ,,שבעך'' ולא 

אייתר ואכלת למדרש מיניה ולא  ,אכילה גסה
 מוצץ. עכ"ל. 

 

דדבבאאממתת  ממצצייצצהה  גגוופפאא  נראה מדעת התוס'  וו..
ששםם  אאככייללהה  עעללהה  ווההייהה  צצררייךך  ללההייוותת  בבככלל  ההתתווררהה  

ללפפוועעלל  ההאאככייללהה  הה""הה    ההההללככהה  דדככייווןן  דדההוותתרר
דבזה מתקיים  ממןן  ההעעננבבייםם  ההוותתרר  ללוו  ללממצצווץץ

דדגגזזהה""ככ  ההייאא  ככאאןן  ררקק  בבאאככייללתת  , אלא ,,אכילה''
, עכ"ז מיעטה פפוועעלל  דדאאףף  דדששתתייהה  בבככלללל  אאככייללהה

, אבל זה לא בא להורות מציצת הפריהתורה 
 אינה אכילה.  הענביםדמציצת 

  .הענביםאת הטעם דאסור למוץ א"כ צ"ב ו
 דבכה"ג ,עעלל  ההבבייתתההוואא  ממששווםם  פפססיידדאא  דדבבדדאאוולליי  

 בבגגדדרריי  זזככוותת  אאככייללתת  פפוועעלל  בבממללאאככתתוו  אאצצלל  בבעעלל  ההבבייתת
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    תתננווווההננההגגוותת  בבעענניינניי  ההללוווואאהה  ווממממ

  
ממצצעעייררוותתוו  פפתתחח  גגממ""חח  קקטטןן  ללההללוווואאתת  ככססףף  בבעעייקקרר  
ללחחבברריי  ההככוולללל  ששללווממדד  ששםם,,  ווללאא  גגממ""חח  גגדדוולל  ממששווםם  

    בבטטוולל  תתווררהה..
  פ"ב ס"ד.עי' חו"מ סי' צ"ז ס"א, ובאהבת חסד הל' הלוואה 

  
הה  ססגגווללהה  ללזזררשש""קק  ככדדאאיי''  בבששםם  וופפעעממייםם  ששממממללייץץ  ששזז

    ההחח""חח  זז""לל..
  עי' בשם עולם לח"ח פ"ח בהגה"ה ד"ה ועיין.

  
בבששטטררוותת  חחוובב  ככוותתבב  תתאאררייךך  זזממןן  ההההללוווואאהה  ווזזממןן  ההחחזזררהה  

    ווככןן  בבפפייקקדדווננוותת  ששממפפקקיידדייםם  אאצצללוו..
  עי' שו"ע סי' מ' ס"א.

  
    ווככוותתבב  בבששטטרר  ההההללוווואאהה  בבססוופפוו  ווההככלל    ששרריירר  ווקקייייםם..

  עי' שו"ע חו"מ סי' מ"ד ס"א ובשאר הסימן שם.
  

בבייווםם  ששממגגייעע  סספפררייםם  ממההדדפפווסס  ללבבייתתוו,,  ההקקפפיידד  ללששללווחח  
  ללבבעעהה""בב  ככססףף  עעבבוורר  ההעעבבוודדהה..

  א.עי' חו"מ של"ט ס"
  

  

    

    ההננההגגוותת  ההששבבתת  אאבביידדהה
תת,,  ייככוולל  דדעעתת  ההחחזזוו""אא  ששככלל  ממצצייאאהה  ששממצצוויי  ללקקננוו

אאחחרר  ששממככררייזז  אאייזזהה  ((ללררששווםם  ככממהה  דדממייהה  ווללההששתתממשש  
    ..))זזממןן

: ס"ז סכ"א , העתק מכתב ידו של מרןע סי' רועי' שו"
מצאתי סכין קטן אור לט"ו חשון תשט"ז בכולל 

לירה כמדומה שאין בו סימן, אח"כ  4שווה לערך 
  אמרו שאין שווה רק לירה אחת, ע"כ.

  
ששממוורר  אאצצללוו  ההררבבהה  ממטטררייוותת  ששאאבבייוו  זזללללהה""הה  ששממרר  
בבבבייתתוו  אאבביידדוותת  ששאאננששייםם  ששככחחוו,,  ווככןן  ממררןן  ששווממרר  ההררבבהה  

    עעטטייםם  ווממטטררייוותת  ווככדדוו''  ששששככחחוו  אאצצללוו  אאננששייםם..
ואמנם יכול לרשום ולהשתמש וכנ"ל אך אין לו 

  צורך.
  

יישש  ממככתתבבייםם  ששששווללחחייםם  ללוו,,  וובבההםם  ככססףף  עעבבוורר  ההווצצאאוותת  
ההדדוואארר,,  וואאףף  ששיישש  בבזזהה  ככססףף  ייוותתרר  ממממהה  ששצצררייךך  ממ""ממ  

ללההחחזזיירר    ווששאא""צצ  ההככלל  בבששבבייללוו  ''ייששייהה  םםדדעעתת  ההננוותתנניי
    ללההםם..

  .ממנו כן שמעתי
''  ההננההגגוותת  ממררןן  ששללייטט""אא  ((ממתתווךך  ההסספפרר  ררבב  ההממככרר  ''אאללאא

עעלל  ססדדרר  ההששוו""עע))

    
    
    

  
  
 

 
  
    
    

 
  

  

                                                                                    
    

  םםבבעעננייןן  ההללוווואאתת  ככסספפיי  ששוו""תת

 .ממססתתבברר  ששללאאהאם מקיים מצות הלוואת כספים בפחות משוה פרוטה? ת. )א
  ..אאוולליי. ת"? אם כסף תלוה"האם כל אחד מקיים המצוה של , כשמלווים אותו. אם יש כמה שותפים בפרוטה אחת))בב
אאוולליי  ממחחווייבב  אאםם  אאייןן    מבקש להלוות כל הכסף, למה לא מחויב לתת לו הכל? ת.  מי שיש לו הרבה כסף שלא צריך להם עכשיו וחבירו))גג

  ..ללוו  ססייבבהה
כתוב באהבת חסד פי"ד בהגהה שאפי' מי שאין לו כסף שישתדל להלוות מכסף לאחרים כמו שקונים טלית וכ"כ בפי"ב שצריך לרדוף )ד

שים פונים אליהם בכל יום ממה שינהל גמ"ח בעצמו אחרי מצוה זו בכל יום, האם ז"א שיותר טוב להניח ממעותיו בגמ"ח גדול שאנ
 .אאווללייולא ילוה רק פעם או פעמים בשבוע? ת. 

מה יותר טוב לעשות, לנהל גמ"ח קטן מכספו בעצמו ויקיים המצות עשה מידי פעם, או לתת את כספו לגמ"ח גדול ועי"ז יקיים  ))הה
  ..ייוותתרר  טטוובב  בבככממהה  פפעעממייםםהמצוה אפי' כמה פעמים ביום? ת. 

סף יותר ממה שהוא צריך כדי חייו ובני משפחתו, אם הוא נותן הכסף בבנק או קונה מותרות ואח"כ בא אדם ומבקש  מי שיש לו כ)ו
 .ממססתתבברר  ששאאייןן  חחששששממנו הלואה ואין לו, האם יש חשש שיענשינן ליה בעידנא דריתחא? ת. 

  ..חחססדד  אאייננוו  דדווקקאא  בבככססףףבכל יום או יכול לסמוך על דברים אחרים? ת.  האם יש ענין להשתדל שהחסד שלו יהיה דוקא בהלואה))זז
האם ענשינן בעידנא דריתחא למי שלא מלוה קצת מכספו בכל יום [אע"פ שאין לו את החיוב מפני שאולי יצטרך להם למסחר וכו') )ח

 ..ללאאאם יש מי שצריך בהם, שהרי כתב באהבת חסד ח"ב פי"ד שהוא דומה לטלית? ת. 
כסף לקופת גמ"ח שמלוה להרבה אנשים, האם כסף שלו מתחלקת לכל ההלוואות שנמצאות ושעתיד להיות, או רק  כשאחד מפקיד ))טט

  ..ייתתככןן  ששממתתחחללקקלהראשון שבא אחרי ההפקדה שלו? ת. 
האם מותר לכתחלה לעשות גמ"ח ממעות מעשר שלו בתנאי שהכסף ישאר שלו כדי שכל פעם שהוא יתן הלואה הוא יקיים המ"ע )י

 ק כ"ב}”ל ס”{עי' פרק זה נר ..בבאאההבבתת  חחססדד  ממתתיירר  ללזזממןן  וואאחח""ככ  ייתתננננוו  ללממעעששרר? ת. "אם כסף תלוה"
אם אחד עושה גמ"ח ממעות מעשר שלו, האם מקיים המצות עשה של "אם כסף תלוה את עמי" או רק כשמלוה כסף הפרטי שלו.  ))ייאא

בברר  ההקקננהה  זזהה  ללעעננייייםם  ייתתככןן  ששאאייןן    אאםם  ככואם כן, האם מקיים המצוה כל פעם שמלוה מהכסף או רק בפעם ראשונה כשעושה הגמ"ח? ת. 
  ..ממקקייייםם  ררקק  פפ""אא  אאבבלל  ההממצצווהה  ההרראאששווננהה  גגדדווללהה  ממאאדד

האם החיוב של "אם כסף תלוה את עמי" הוא רק כשאחד מבקש ממנו הלוואה או אפי' אם הוא מכיר שאחד צריך לזה. ואם אין ))ייבב
  ..אאםם  יידדוועע  ששצצררייךך  ווממללווההוו  ממקקייייםם  ממצצווההחיוב בזה מה"ת, האם יש חיוב מדרבנן? ת. 

 ..אאייןן  חחייוובב  אאבבלל  אאםם  עעווששהה  יישש  ללוו  ממצצווההשפונים אליהם כל הזמן ואין להם כדי הצריך, האם יש חיוב לתת להגמ"ח? ת.  המכיר גמ"ח)יג
מי שמפקיד כספו אצל חבירו כדי לנהל בשבילו גמ"ח, האם כשמבקש אדם להלוות מחבירו נקרא שהמפקיד מקיים המצוה כדין )יד

 .ככןן"מצווה ועושה"? ת. 
בזמנינו נהוג שמלווים כסף למי שאינו מכירו ע"י חתימת ערבי קבלן המוכרים לו על השטר חוב. מי שמפחד שאעפ"כ אולי הוא לא  ))טטוו

יחזיר לו הכסף ומבקש מהלוה שיביא מהערבים ג"כ משכונות והלוה לא רוצה להטריח הערבים ועי"ז הוא מחליט לא להלוואת  
  ..אאםם  ממתתיייירראא  אאייןן  עעוובבררעם לבבך"? ת.  ממנו, האם עובר המלוה על ל"ת "פן יהיה

שאלתי כת"ר על מלוה המפחד יותר מרגיל וע"כ מבקש יותר בטחונות מהלוה ומפני כך הלוה לא לוקח ממנו הלואה. וכתב לי "אם  )טז
מפחד אינו עובר הלאו של השמר לך פן יש עם לבבך וכו'", מה ההבדל בין זה למקור הלאו שאע"פ שאדם מפחד שלא יחזירו לו 

 .ששםם  ההתתווררהה  אאססררהה  אאבבלל  בבממקק""אא  פפששייטטאא  ששאאייןן  חחייייבב  ללההללוווותת  ווללההפפססיידדף לפני שמיטה אעפ"כ עובר על הלאו? ת. הכס
אאםם  ממייננההוו    האם מותר למנות שליח בחו"ל להלוואת כספו לאחרים בזמן שהוא שבת קודש בארץ ישראל והמלוה בארץ ישראל? ת. ))ייזז

  ..קקוודדםם  ששבבתת  ייתתככןן  ששממוותתרר
ה הוא אפילו על יותר מחומש מנכסיו, או שהדין שמסדרין לבעל חוב על יותר האם המצות עשה של פריעת בעל חוב מן התור))ייחח

  ..ממהה""תתמחומש הוא רק מתקנת חכמים? ת. 
  ((ממצצוותתייךך  ששעעששעעיי  ממאאתת  יידדיידדייננוו  ההחחששוובב  ההררהה""גג  רר''  ששררגגאא  פפייייוווויילל  קקוופפממאאןן))  ..צצ""עע .מצוה בו יותר מבשלוחו? ת -האם אומרים בפריעת בעל חוב ))ייטט
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'מה קרה' שאלה הרבנית קניבסקי 
ע"ה, והבת הרבנית שטינמן הסבירה: 
בעלי (יבלח"א הגאון רבי שרגא) אומר 
שנראה לו משונה להביא כאלו 

בשביל לאכול א קרטופ'ל  אורחים
ולביבות, אצל הוריו (מרן הגראי"ל 
שטינמן) לא עשו שום עסק מאוכל, 
ונראה לו זר לקרוא לאורחים ביום 
חול בשביל לאכול ארוחת ערב... 
ועוד, הוסיפה הרבנית שטינמן 

אני מרגישה לא נוח  –מדעתה ואמרה 
שאתם טורחים ובאים אלינו את 
ת השלוש קומות! אבא יוכל לשב

וללמוד במנוחה, אנו מוותרים על 
  הביקור לטובת זמנו היקר. 

 -ואכן, רק אליהם לא הגיעו ההורים 
מרן שליט"א וזוגתו לביקור, וכל שאר 
אחיה ואחיותיה זכו לביקור, מלבד 
כמובן, שמחות שנערכו בבית, אליהם 

  היה מגיע מרן שליט"א להשתתף.
למדה הרבנית  -את ניצול הזמן היקר

  מאביה שליט"א.חנה ע"ה 

  
    

תתממווננהה  ננדדייררהה  ששלל  ממררןן  ששללייטט""אא  בבבבייתתוו  
ווללצציידדוו  חחתתננוו  ררבביי  ששררגגאא,,  בבששממחחתת  
אאייררווססייןן  ללאאחחדד  ההייללדדייםם,,  ללייממייןן  ממררןן::  

    ררששככבבהה""גג  ההגגרראאיי""לל  ששטטייננממןן  זזצצווקק""לל
  

    ללאא  עעווששייםם  ממהה  ששררווצצייםם
אחד מיסודות החיים אותה הטביעה 
על הסובבים במשך שנות חייה, היתה 
עבודת החיים שראתה בבית אביה 

שליט"א ואמה הרבנית ע"ה: לא מרן 
עושים מה שרוצים, עושים מה 

זהב זה, הלך לפניה  –שצריך. פתגם 
כתמרור בכל שלב בחיים. בימי שמחה 
ועצב, ימי בריאות וחולי, חולשה 

  ועייפות, תמיד עשתה מה שצריך.
היה לה מועד קבוע בו הלכה לבקר 
פעם בשבוע את הוריה, והמתינה עד 

ת קהל ואז ששניהם סיימו עם קבל
  סייע להם במה שיכלה.

בדרך כלל, מטבע הדברים היו 
מצטברים אצלה במשך ימות השבוע 
שאלות וברכות להגיש לפני אביה 
הגדול, ובסיום היום היתה יושבת עמו 

  'פתק אחרי פתק'.
  
  
  
  

  
באחד הפעמים, היה זה יום עמוס 
במיוחד, רבינו פלט לה, 'היום אין לי 

אנשים', אבל כוח, היו כבר הרבה 
הבת 'לא ויתרה' ואמרה לו 'אבא, איך 
אוכל  מחר לומר לאנשים שלא היה 
לך כוח אליהם? הרי הם כל כך 

  מחכים...'
והאבא הגדול נתרצה ונאות להקשיב 
לכל שאלותיה ובקשותיה... כי את 
הסוד ידעו שניהם, האבא והבת: 

  עושים מה שצריך! 

  
. הגאון רבי שרגא עעווששייםם  ממהה  ששצצררייךך

"א עובר לפני התיבה במנין שליט
  שבביתו של מרן שליט"א

  
    אאייךך  ששווממררייםם  אאבביידדהה??

בהליכות חייה של הרבנית ע"ה 
ניכר בכל שלב ופרט חותם אביה 
הגדול מרן שליט"א. מיוחדת היתה 
בשימת הלב בפרטים הקטנים של 
החיים, מה שהרבה מאוד אנשים 

  מדלגים ואינם מבחינים בהם.
שהיה כך למשל, כל פרט או חפץ 

נשכח בגן הילדים בראשותה, לא היה 
נזרק, רק היה מחכה ליום שיבוא 
-בעליו לקחתו, כי גם אם אינו שווה

  ערך כל כך.
גם כשהיתה מוצאת ברחוב דבר שווה 
ערך היתה לוקחת אותו ורושמת פתק 
השבת אבידה, ואם הבעלים לא היו 
באים, היתה רושמת את השווי 
 ומשתמשת בו, גם זה הוראת אביה

  מרן שליט"א.

  
  

: פתקה שרשמה ממבבייתת  אאבבייהה  ללממדדהה
לעצמה הרבנית "בעז"ה כשיבוא 
אליהו... נחזיר לבעלים את שווי 

  הארנק''...
  
  
  
  
  

    
    ההששררייפפהה  ששפפררצצהה

במסגרת זו, לא נדלג על עובדא 
מענינת שהתרחשה בתאריך ליל 
שביעי של פסח שנת תנש"א, כפי 
שהעיד מזכרונו הבן הגאון רבי יעקב 

, שהיה אז רך בשנים ישראל שליט"א
פחות מגיל חמש: באמצע סעודת ליל 
החג, פרצה שריפה בדירה הסמוכה 
והתפשטה אל בית משפחת רבי שרגא 
והרבנית חנה שטינמן. מיד, עזבו כל 
בני הבית ועמם שאר תושבי הבנין 
וירדו לרחבת הרחוב. אחד מהשכנים 
הזמין מהר את כוחות כיבוי האש, 

  והללו החלו במלאכה.
 –ך לא פחות מעניין: הסבא ההמש

מרן שליט"א ששמע מהשריפה עזב 
במהירות את ביתו והגיע לרחוב ורנר 
לראות במה יוכל לסייע לביתו 
בכורתו. הוא הגיע ונעמד במרחק 

  והביט בנעשה. 
(הערת הגר"ש: יתכן ורצה להעיר 
כיצד יש לכבות על פי ההלכה אך 
פועלי הכיבוי לא שאלו אף אחד ועשו 

פי ההוראות שבידם, ולא  מדעתם ועל
  היה מעשי לתת להם הוראות).

הוא עמד שם שעה ארוכה, ובירר 
שכולם מסתדרים, השריפה אכן 
כובתה והילדים הסתדרו, ואז עזב את 

  המקום. 
אגב, מעניין לציין, כי בעוד רבינו 
עומד שם, ניגשו אליו מספר תלמידי 
חכמים הגרים בשכנות והחלו לשאול 
אותו בדיני שריפה בשבת, המותר 
והאסור, והוא השיב מיד כי הכל אצלו 

  כמונח בקופסא...

  
  

ההגגאאווןן  ררבביי  ייעעקקבב  ששטטייננממןן  ממתתבבררךך  ממממררןן  
ששללייטט""אא  אאחחרריי  ששששייממשש  ססננדדקק  בבבבררייתת  ללבבננוו  

    ששייחחיי''
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תתווללדדוותתייההםם  ששלל  צצדדייקקייםם כ'פרק  -ותלמדם חוקי חיים 
    

אחרי הפסקה של כחודש שבו לא 
הופיע מדור החינוך, קיבלנו פניות 
ובקשות רבות מקוראים נאמנים 

המדור  המבקשים לחדש את פירסום
הנפלא, שמוסיף הרבה יראת שמים 
ואהבת תורה, בשילוב דעת תורה 
והלכה ממרן שליט"א בנושא חינוך 

  הילדים.
היות ובימים הקרובים יחול יום 
היא"צ השישי להסתלקותה של בתו 
בכורתו הרבנית חנה שטינמן ע"ה, 
פנינו לכמה מבני משפחתה ושאלנו 
במה היה ניכר חותם החינוך הטהור 

ע מרן שליט"א על ילדיו, שהטבי
  ובאיזה אופן הלכה לאורו.

  לפניכם. -התשובות 
  

    ההפפננייםם  ששלל  רר''  חחייייםם......
סיפרה הרבנית קניבסקי ע"ה, שכאשר 
נולדה בתה הבכורה חנה ע"ה בבית 
חולים שערי צדק בירושלים, בימים 
ההם לא היו נהלים קפדניים 
ומסודרים באשר לזהות התינוקות 

ספק אולי כנהוג היום, והתעורר לה 
החליפו את התינוקת שלה, גם 
כשהובאה אליה הפעוטה שלה וגם 
כשחזרה לביתה, עדין לא היתה 
היולדת רגועה במאת האחוזים, עד 
שביקרה יחד איתה בבית הדוד מרן 

  החזון איש זצוק"ל.
כשהדוד ראה אותה, הוא מיד התבטא 

'הרי ( סאי'ז א' שתיק ר' חיים באידיש
ואז  )ם'...חיי של ר' זה ממש הפנים

  נחה דעתה...
[נוסיף, כי באותו פגישה בירכה מרן 
החזון איש שתזכה להיות אשת 

ן אחרי שנישאה, מרתלמיד חכם, ו
בעל הקהלות יעקב זי"ע העיד שהיא 

  .זכתה לכך]אכן 
אגב, בת רבינו בספרה בית אימי 

) מעידה כי אחרי שנולדה 671(עמוד 
הבת הבכורה קנו לה עגלה חדשה 

נו שליט"א שרצה מאוד ונאה, ורבי
לשמח את הוריו ולהראות להם את 
הנכדה הראשונה, לקח אותה בעגלה 
לאורך רחוב רשב"ם עד לבית הוריו... 
היתה זו, כמדומני, הפעם היחידה 
בחייו שהוא נראה צועד ברחוב עם 
עגלת ילדים... מסיימת הרבנית צביון 

  מחברת הספר.
  
  
  
  
  
  
  
  

תתממווננהה  ננדדייררהה  ממבבתתוו  ההבבככווררהה  ששלל  
ררבבייננוו,,  ככייללדדהה  קקטטננהה,,  בבפפתתחח  ההדדייררהה  
בבררחחוובב  אאוורר  ההחחייייםם,,  בבהה  ההתתגגוורררר  ררבבייננוו  

    בבששננוותתייוו  ההרראאששווננוותת  אאחחרריי  ננייששוואאייוו..
  

    ההששיירר  ששללייממדד  ררבבייננוו  
חמש שנים היתה אמנו ע"ה בת יחידה 

מספר לנו אחד מבני  –להוריה 
המשפחה, עד שנולדה אחריה הבת 

'. באותם הרבנית קולדצקי שתחי
שנים היא נשלחה להתחנך ב ''גן 
טורק'' אצל הגננת הצדקנית מרת 

  טשרנא טורק ע"ה.
בימי השבעה, סיפרו בנותיה של 
הגננת טורק שהן זוכרות כי התלמידה 

ידעה  4-5חנה קניבסקי, כילדה בת 
לשיר את סדר מסכתות הש"ס בעל 
פה, כפי שלימד אותה אביה הגדול... 

ת מה אפשר והיה הדבר לאות ולמופ
  ללמד ילדה כה קטנה...

  

    
    
    

פפתתקקהה  ננדדייררהה  בבוו  ררששםם  ררבבייננוו  אאחחרריי  
לליידדתת  ננככדדתתוו  ההבבככווררהה,,  בבתת  ללבבייתתוו  
ההררבבננייתת  חחננהה  עע""הה,,  אאתת  ייחחווססהה  בבממששךך  

    שששש  דדווררוותת
  
  
  
  
  
  
  
  

    ככיי  ייששרר  דדבברר  הה''
אחד הדברים הבולטים באישיותה של 
הרבנית חנה שטינמן ע"ה, אותו ינקה 
מיסודו וסודו של יבלחט"א אביה מרן 

  היה הסדר והנקיון. שליט"א
'להיות מסודר אין זה סתם מעלה, זה 
דרך חיים' היה שגור אצלה. וכאמור, 
כך ראתה אצל אביה הגדול, ואי"ה 
במאמר החינוך הבא נרחיב על כך 
שמיסודי החינוך הוא שכל דבר צריך 
להיות מסודר במקומו ובעיתו. 

  המפוזר, אין דעתו מיושבת.
בחוברת פנימית ('תשואות חן') 
שנדפסה על ידי בני המשפחה, מסופר 
כי בתקופת מחלתה בחודש אלול 
תשע"ג, הגיע אביה מרן שליט"א 
 לביתה לבקר אותה ולדרוש בשלומה,

השאלה  אחרי שהתיישב על כסא,
הראשונה שלה היתה 'מה יהיה עם 

  ...צום הכיפורים'
הסדר שהיה טבוע במוחה, לא הניח 
לה גם בתקופת חולשה והיא כבר 

דעת מה יהיה עליה לנהוג אז ביקשה ל
(אגב, תשובתו היתה מענינת לא 

אמר לה הניח את דעתה ופחות, הוא 
מצוה שיש לבריא הכי אותו ברוגע, 

והוא  .לצום, יש לחולה שלא יצום
סיפר על כמה מקרובי הוסיף ו
 , שהיא הכירה היטב,המשפחה

שקיימו את מצות היום בכך שלא 
ות התענו, ואמר לה כי תנהג לפי הורא

אבל למעשה  הרופאים בלי כל חשש).
נפטרה בי"ג אלול ולא נאלצה לאכול 

     ביום הכיפורים.
    אאלל  תתבבוואאוו  ללבבקקרר

אחרי שגמר להשיא את כל ילדיו 
במז"ט, קבע רבינו לעצמו יחד עם 
רעייתו הרבנית קניבסקי ע"ה, שני 
מועדים בשנה בהם הוא יבוא לבקר 
את ילדיו. הראשון בימי החנוכה, 

הלכה (שו"ע סימן ער"ת  לקיים את
ס"ב) שיש להרבות בסעודות, ולכן 
קבע לבקר כל יום אחד מהילדים, 
ושם יכינו סעודה כמצות השולחן 
ערוך, והשני בימי החגים, שאז הלך 

  לבקר בבית בניו שיחיו.
גם לבית בתו הרבנית שטינמן ע"ה, 

עם רעייתו ע"ה  ביקשו מרן שליט"א
לבוא לבקר ואף חשבו על יום מסוים, 

אמרה –אלא שאז, פנתה הבת וביקשה
להוריה: אינכם צריכים לבוא אלינו. 

  אל תטרחו.
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 פפננייננייםם  עעלל  ההפפררששהה 
  

  ממצצוווותת  ששייללווחח  ההקקןן  ככממהה  פפעעממייםם
  

קקחח  ללךךששללחח  תתששללחח  אאתת  ההאאםם  וואאתת  ההבבננייםם  תת""
  ((ככ""בב,,  זז''))  ""ללממעעןן  ייייטטבב  ללךך  ווההאאררככתת  ייממייםם

 

בכולל שנים עשרות המעשה שהיה לפני כמ
שם למד רבינו בצעירותו. באחד חזון איש''

הימים הבחין הוא עם כמה תלמידי חכמים
הלומדים בכולל, ביונה שבנתה קן על אחד

ומן',חשב 'מזמהמנורות, וקבעו שאין זה נ
ח את האם ולקחת אתוממילא יש מצווה לשל

לזכות במצווה בזה אחר לםהבנים. ורצו כו
. מקום הקן היה גבוה, ולכן קבעו שבמצווהזה

און רבי יעקב פוזן שליט"אילה הגיזכה תח
, ואכן הגאון רבי יעקב שלחה מכולם)גבו(שהיה 

 את האם וזכה בבנים.
ירםלאחר מכן הפקיר את הבנים והחז

ראתה זאת,היונה  -למקומם. כאשר האם 
 לדגור על הבנים. שבה

ים את המצווה,יוק ואז בא רבינו שליט"א
הפקיר גם הוא, וכך זה ריחוזכה בביצים וא

מו מספר אברכים אתיבמשך כמה פעמים קי
 .המצווה

וסיפר: וכל אותם שקיימו אז את ם רבינויוסי
ווה נפקדו לשנה הקרובה בבן זכר,המצ

 ואצלנו נולד בני רבי שלמה.
 

שבבית רבינו היתהגם במרפסת המטבח 
שנים רבות למעלה על הארון במשך מונחת

קערה ישנה, והיונים היו באים ומקננים שם,
 ורבינו היה מקיים את המצווה בשמחה.

(יורה דעה סימןיא פעם העירו לו, הרי הלכה ה
בונה את הקן במקום יונהשאם  רצ"ב ב')

, נחשב מזומן ופטור מן המצווה,ך לאדםיהשי
ואיך מקיים את המצווה, וענה בצחות: הבית

,(ואינו חצר המשתמרת)כאן הוא כמו הפקר 
שכל הזמן נכנסים ויוצאים אנשים, והרבה

שהם רוצים בלי לשאול אף עושים מה מהם
    ...ןמו, ואין זה נחשב מזאחד

  ממטטוובבךך))((ששבבעעננוו   

 כי תצאפרשת  395 '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 : 

  יי""ללדדוודד  דד''  אאוורריי  ווייששעע""
לדוד ה' אורי וגו', וכתב המ"ב בסי'  כ"ז)  (מזמור פרקבסוף התפלה אומרים 

תקפ"א סק"ב, 'ונוהגין במדינתנו מר"ח אלול עד יוהכ"פ לומר בכל יום אחר 
תפלת   רחארי וכו', בוקר וערב וכו', ובערב גמר התפלה מזמור לדוד ה' או

 המנחה'.
ושאלתי להג"ר חיים קניבסקי שליט"א, "כתב המ"ב בסי' תקפ"א סק"ב, 

לדוד ה' אורי וגו', אחר תפלת המנחה עכ"ד, וכ"כ בספר  שאומרים המזמור
המתפללים  שלנו ושל כל דין ד'. אולם צ"ע לכאורה, דהמנהג שונה הלכות שם

ב טעמא דמילתא  מזמור אחר תפלת ערבית. וצ"ה תנוסח אשכנז הוא לומר א
 שאין אנו עושים כמ"ש המ"ב בשם האחרונים. מה דעתו בזה".

 .(חשון תשס"ו)ב". יהגו להסמיך מנחה למער"הם נ(בכתב) והשיב לי 
  ((בבממחחייצצתת  חחככממיי  ייששרראאלל  ההללככוותת  רראאשש  ההששננהה))

 
(בראשית אמר רבי זבדי בר לוי כל מקום שנאמר "לולא", בזכות אבות, והכתיב 

הנו" א"ל כל עצמן לא עלו אלא בזכות אבות, שאלולא  "כי לולא התמהממג, י) 
לעולם. רבי יוחנן אמר בזכות השם, שנאמר   זכות אבות לא היו עולין משם

ובזכות אמנה.  "לולי ה' צבאות". רבי לוי אומר בזכות התורה(ישעיה א, ט) 
"לולי תורתך שעשעי", ובזכות אמנה (תהלים קיט, פט) דכתיב  -בזכות התורה 

 .(שם כז, יג)לולא האמנתי לראות בטוב ה'"  -
שאלה: מה יש במילה לולא שטמון בה סודות וזכויות כה גדולים של זכות 

 אבות וזכות התורה והאמונה?
שכוונתו לומר שיש במילה  (א.ה. יתכן תשובה: תורה שבכתב ותורה שבע"פ. 

"לולא" גם כמה רמזים ע"פ תורה שבכתב כפי שמציין המדרש, וגם רמז לחכמתם 
א) לפיכך נקראו ראשונים  של חז"ל בעלי התורה שבע"פ שאמרו בקידושין (ל,

סופרים שהיו סופרים כל האותיות שבתורה, ומלמדנו המדרש שכשחז"ל ראו 
כל המקומות השייכים לזה הן בתורה לפניהם מילת "לולא" מיד קישרו בדעתם 

 )שבכתב והן בתורה שבע"פ, ועפי"ז פירשו הפסוק כאן.
  ))ששווחחרר  טטוובב  תתההייללייםם  ממאאתת  יידדיידדייננוו  ההחחששוובב  ההררהה""גג  רר''  ההלללל  קקוופפררממןן  ששללייטט""אא  ממוובבאא  בבסספפררוו  ממדדררשש  ((ננפפששיי  בבששאאללתתיי    

 

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

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

 ספרים וחיבורים יש תחת ידינו רשימה גדולה של ובס"ד כבר
סקים או  פ ספר או קובץ וכדו' שמביאודע על מי שיכל ובזה באנו בבקשה 

 .עדכן במערכת בהקדםשישו"ת ממרן שליט"א 

 ממיי  ממככיירר
נוח התמונה, יע בפיעיהפונים שרצו לס מאותאנו מודים ל שעבר,תמונה זו הובאה כאן בשבוע 

 הפענוח, להלן הפרטים: ולטובת אלו שביקשו
ר מנארל זצ"ל (החתן זכה ללמוד "יעקב בן ציון בשמחת ארוסיו ע"י כ"ק האדמו מימין: החתן הרב

"ח קניבסקי  בחברותא), על ידו המחותן הרב ריכמן שליט"א שהוא שכינו של מרן רבינו הגר עמו
 שליט"א וע"כ השתתף בשמחה.

 ששייששללחח  ללממעעררככתת  ללתתוועעללתת  ההררבבייםם..  בבההזזדדממננוותת  זזוו  ננבבקקשש  ממככלל  ממיי  ששתתחחתת  יידדוו  תתממווננהה  ייששננהה  בבהה  ננרראאהה  ממררןן,, 

   ררווטטננררע"ה  ייצצחחקק  צצבבייבת  ררבבקקההעילוי נשמת מרת ל
 נלב"ע י"ג אלול תשע"ט

 אאללייההוו  ההככההןןב"ר ייההווששעע  לעילוי נשמת 
 נלב"ע י"א אלול תש"ע 

 גגווללדדננטטלל ממששההבן ר'  ייווססףףלעילוי נשמת ר' 
 נלב"ע כ"ז סיון תש"פ 
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פ"שת אצ תיא תשרפ | א

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

אלורל נוט"צקון א'נצ ל'דודצ ו'דודצ ל'צ

 הקברה ב"א עולמות והח"צבם עד שב"א העולם ואמ"
רדצן הנצצן לצר לאלול ותש"צ שנב"או באותצות לרצ

טוב,  מה  בעתו  דבר  תצא  כי  פרשת  בפרשתנו 

שאנו  התשובה,  חודש  אלול,  חודש  את  לקשר 

נמצאים בו, עם הפסוק הראשון שפותח את הפרשה 

ונתנו  אויביך  על  למלחמה  תצא  "כי  כא-י(:  )דברים 

שמבואר  מה  פי  על  שביו".  ושבית  בידך  אלקיך  ה' 

"זרע  יוסף",  יעקב  "תולדות  הקדושים,  בספרים 

"דברי  ושמש",  "מאור  חיים",  מים  "באר  קודש", 

לנו  רמז  זה  בפסוק  כי  ועוד,  סופר"  "חתם  חיים" 

מישראל  אחד  שכל  הגדולה,  המלחמה  על  הקב"ה 

בזוהר  הדבר  ומקור  הרע,  היצר  כנגד  לצאת  צריך 

חדש )פרשת כי תצא עב.(:

"רבי שמעון פתח... כי תצא למלחמה על אויביך, 

דא איהו יצר הרע דאנן צריכין למיפק לקבליה במלין 

דאורייתא ולקטרגא ליה, וכדין יתמסר בידא דבר נש 

שביו".  ושבית  בידך  אלקיך  ה'  ונתנו  דאתמר  כמה 

על  למלחמה  תצא  כי  פתח...  שמעון  "רבי  פירוש: 

כנגדו  לצאת  צריכים  שאנו  הרע  יצר  זהו  אויביך, 

בדברי תורה להילחם עמו, ואז ימסר ביד האדם כמו 

שנאמר, ונתנו ה' אלקיך בידך ושבית שביו". 

בשם  מביא  השני(  תצא  כי  )ד"ה  הבשם"  ב"ערוגת 

ה'  "ונתנו  שכתוב:  מה  שדרשו  רשומות,  דורשי 

נוטריקון )תהלים  אלקיך בידך ושבית שביו" - שבי"ו 

ט-יא(: "ו'יבטחו ב'ך י'ודעי ש'מך". ופירש הרמז בזה 

של  "יצרו  ל:(:  )קידושין  בגמרא  ששנינו  מה  פי  על 

אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו... ואלמלא 

בכח  שאין  מזה  מבואר  לו",  יכול  אין  עוזרו  הקב"ה 

אנושי להתגבר על היצר ללא עזר אלקי.

הנה כי כן זהו פירוש הכתוב: "כי תצא למלחמה 

לצאת  מצדך  השתדלות  תעשה  אם  אויביך",  על 

למלחמה כנגד היצר הרע, מבטיח לך הכתוב: "ונתנו 

ועל  עזר מאת הקב"ה,  לך  בידך", שיהיה  ה' אלקיך 

ו'יבטחו  נוטריקון  "ושבית שביו" - שבי"ו  זה נאמר: 

ידי שיש לאדם בטחון בה'  כי על  י'ודעי ש'מך,  ב'ך 

יעזור לו הקב"ה להתגבר על היצר.

נראה  פנים  בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה 

לבאר רמז נפלא זה, בהקדם לבאר מה שמבואר בכל 

ה"רוקח"  בפירוש  הדבר  ומקור  הקדושים  הספרים 

)שם  בפסוק  רמוז  אלול  חודש  כי  השירים,  שיר  על 

רמז  אלו"ל.  ל'י" ראשי תיבות  ו'דודי  ל'דודי  "א'ני  ו-ג(: 

בשם  השנה(  ראש  )תפלת  ב"אבודרהם"  גם  הובא  זה 

אנ'י  של  תיבות  סופי  כי  ביאור,  בתוספת  הדרשנים 

לדוד'י ודוד'י ל'י הוא ד' יודי"ן בגימטריא ארבעים, כנגד 

ארבעים יום שעלה משה רבינו מראש חודש אלול עד 

יום הכיפורים כדי לקבל הלוחות השניים.

 העבודה באלורל 
להפוך לרא ליצ"וף לרו

פתח דברינו יאיר לבאר כל זה על פי מה שהביא 

ה"שפת אמת" כמה פעמים )אלול תרל"ב, תרמ"ב, תרמ"ד( 

בשם זקינו הגה"ק בעל "חידושי הרי"ם" זי"ע, לבאר 

הטעם שחודש התשובה נקרא בשם אלול, על פי מה 

שכתוב )תהלים ק-ג(: "דעו כי ה' הוא אלקים הוא עשנו 

במסורה  שם  ונמסר  מרעיתו".  וצאן  עמו  אנחנו  ולו 

אנחנו  "ולא  א'  עם  "ולא"  הוא  הכתיב  וקרי,  כתיב 

עמו", והקרי הוא "ולו" עם ו' "ולו אנחנו עמו".

ח"ו  ונהגנו  חטאנו  אם  שאפילו  בזה,  הביאור 

בבחינת: "ולא אנחנו עמו", אנו יכולים לתקן בתשובה 

כן  כי  הנה  עמו".  אנחנו  "ולו  בבחינת:  להיות  לחזור 

שהוא צירוף אותיות  אלו"ל  זהו הרמז בשם החודש 

ל"א עם ל"ו, ללמדנו כי תכלית התשובה באלול היא 

לשלב בין הכתיב והקרי, על ידי שנכיר כי בעוונותינו 

נהגנו  שלא  עמו",  אנחנו  "ולא  בבחינת:  אנו  הרבים 

תשובה  שנעשה  ידי  ועל  הקב"ה,  של  לעמו  כראוי 

נתקן הכל להיות בבחינת: "ולו אנחנו עמו".

כבר כתבנו כמה פעמים לבאר לפי זה בדרך רמז 

"לא"  הכתיב  בין  ההבדל  כי  "תשובה",  של  התואר 

והנה  ה',  במספר  הוא  ו'  עם  "לו"  הקרי  ובין  א'  עם 

הקב"ה  של  עמו  ישראל  נעשו  תורה  מתן  בשעת 

"ולו אנחנו עמו" עם ו', אך על  וזכו להיות בבחינת: 

ל"ו,  ידי החטאים והעוונות נחסר מספר ה' ממילת 

ונעשה מזה ל"א בבחינת: "ולא אנחנו עמו".

שהיא  "תשובה"  מצות  הקב"ה  לנו  נתן  לכן 

עלינו  מוטלת  שהחובה  לרמז  ה'",  "תשוב  אותיות 

להיות  שוב  שנזכה  למקומו,  ה'  מספר  להשיב 

)בראשית  שכתוב  וזהו  עמו".  אנחנו  "ולו  בבחינת: 

בהבראם",  והארץ  השמים  תולדות  "אלה  ב-ד(: 

"בהברא"ם בה' בראם".  ופירש רש"י בשם המדרש: 

כי תכלית הבריאה להחזיר מספר ה' למקומו, שיזכו 

ישראל להיות תמיד בבחינת "ולו אנחנו עמו".

זי"ע,  הרי"ם"  ה"חידושי  של  הפירוש  לפי  אמנם 

צריך ביאור מה שהקדים דוד המלך לומר: "דעו כי ה' 

"הוא עשנו ולו אנחנו עמו  לפני שאמר:  הוא אלקים", 

וצאן מרעיתו", שהרי כבר הודיע לנו בתחילת המזמור 

)שם א(: "הריעו לה' כל הארץ, עבדו את ה' בשמחה בואו 

לפניו ברננה", והיה יכול להמשיך: "הוא עשנו ולו אנחנו 

עמו וצאן מרעיתו", משמע שיש כאן ידיעה מיוחדת: 

המשך  עם  קשר  לה  שיש  אלקים",  הוא  ה'  כי  "דעו 

הכתוב: "הוא עשנו ולא אנחנו עמו".

 אח התשובה בזאות 
הקדמת שם הוצרה לשם אלקצרם

רחש לבי דבר טוב אומר אני מעשי למלך, לבאר 

נפלא  יסוד  פי  על  המלך,  דוד  של  העמוקה  כוונתו 

הקדוש  השל"ה  מדברי  שלמדנו  התשובה  בענין 

)מסכת שבועות פרק תורה אור אות מ(, שהביא בשם אביו 

לפרש מה שפתח הקב"ה את התורה )בראשית א-א(: 

הארץ".  ואת  השמים  את  אלקים  ברא  "בראשית 

ופירש רש"י בשם המדרש: "ברא אלקים, ולא אמר 

במדת  לבראותו  במחשבה  עלה  שבתחילה  ה',  ברא 

מדת  והקדים  מתקיים  העולם  שאין  וראה  הדין, 

הרחמים ושתפה למדת הדין, והיינו דכתיב )שם ב-ד( 

ביום עשות ה' אלקים ארץ ושמים".

בתלמוד  המאמר  פי  על  בזה  הענין  וביאר 

ירושלמי )מכות ז.(: "שאלו לחכמה, חוטא מהו עונשו, 

שאלו  רעה.  תרדוף  חטאים  יג-כא(  )משלי  להם  אמרה 

יח-ד(  )יחזקאל  להן  אמרה  עונשו,  מהו  חוטא  לנבואה, 

הנפש החוטאת היא תמות. שאלו לקודשא בריך הוא, 

חוטא מהו עונשו, אמר להן יעשו תשובה ויתכפר לו, 

יורה  כן  על  ה'[  וישר  ]טוב  כה-ח(  )תהלים  דכתיב  היינו 

תשובה".  לעשות  דרך  לחטאים  יורה  בדרך,  חטאים 

 

  

 תש"פ כי תצא| פרשת 7עלון מס' 
 

ככיי  תתבבאא  בבככררםם  ררעעךך  וואאככללתת  עעננבבייםם  ככננפפששךך  ""
    ((''ככהה    פפססווקק''  ככגג''  פפ""  ))ששבבעעךך......

 
 ולא מוצץ.  -ב"מ פז' ב'  ,,ואכלת''תניא ב אא..

ההייייןן,,  ווזזווררקק    --,,,,ווללאא  ממווצצץץ''''וברש"י שם ד"ה 
    ע"כ.ההחחררצצננייםם..  

דהלימוד דאסור לפועל למצוץ המיץ הרי 
מהענבים כאשר הוא עובד בכרם ענבים הוא 

 ולא מוצץ. –מדרשה ד,,ואכלת'' 
 

 (ב"מ פ' ז' הלכה ב')אך מצאנו בירושלמי  בב..
דיליף להך דינא ממש דלא הותר לפועל 
למצוץ הענבים מדרשה אחרינא וז"ל 

 הירושלמי: 
א"ר לא כי תבוא בכרם רעך וגו' וכי עלה על 

עת שיאכל עצים ואבנים מה ת"ל ענבים ד
  . ע"כ. שלא יקלף בתאנים וימצמץ בענבים

   
וצ"ע במאי נחלקו הבבבלי והירושלמי  גג..

מהיכן לדרוש שאסור לפועל למצוץ את 
דלא נראה דרק משמעות דורשין הענבים 

 . איכא בינייהו
 

 עוד קשיא לן דהנה המאירי בסוגיין כתב:ד. 
ששאאייןן  ללוו  ללקקללףף  בבאאפפררססקקייןן  ...וכן יראה לי 

ווככייווצצאא  בבההםם  ממדדבבררייםם  ששאאככייללתתןן  אאףף  בבקקללייפפתתםם  
, אאללאא  ששככששההוואא  קקווללפפםם  ההםם  ממווככששררייםם  ייוותתרר

דאז אי אפשר )ואפילו על ידי אשתו ובניו 
מכל  -לאסור מצד לתא דבטול מלאכה, 

 והמשך דבריו כתב: אסור.  (מקום
ששללאא  ייקקללווףף  ואמרו בירושלמי ,,ואכלת ענבים'' 

 ...ע"כ.ייםם..בבתתאאננייםם  ווללאא  ייממצצממץץ  בבעעננבב
 

)הא כל שאין שם הכשר פרי מותר כל שאין 
 שם בטול מלאכה כגון ע"י אשתו ובניו(. 

ואת דברי הירושלמי הביא כמוצא הדין 
שאסור למצוץ, ואמאי הוי ליה להביא ממרחק 

ווממאאיי  לחמו והא תלמוד ערוך הוא בסוגיין, 
טטעעממאא  ללאא  ננייחחאא  ללייהה  ללההממאאיירריי  ללההבבייאא  דדייןן  זזהה  

 ?!  ממככחח  דדררששתת  ההבבבבלליי
                 *       *       *              

 
ולא  –ולהלן שם בבריתא דרשינן ,,שבעך''  הה..

 אכילה גסה... 
וכתבו התוס' שם ד"ה שבעך ולא אכילה גסה 

 ז"ל: 
הוה ממעטינן  -אי לאו דכתיב ,,שבעך'',

מו,,אכלת'' אכילה גסה, דאכילה גסה לא שמא 
ינן ואכלת , ולא הוה דרש(יומא פ' ב')אכילה 

ולא מוצץ, ]משום[ דשתיה בכלל אכילה 
]שם עו' א'[, אבל השתא דכתיב ,,שבעך'' ולא 

אייתר ואכלת למדרש מיניה ולא  ,אכילה גסה
 מוצץ. עכ"ל. 

 

דדבבאאממתת  ממצצייצצהה  גגוופפאא  נראה מדעת התוס'  וו..
ששםם  אאככייללהה  עעללהה  ווההייהה  צצררייךך  ללההייוותת  בבככלל  ההתתווררהה  

ללפפוועעלל  ההאאככייללהה  הה""הה    ההההללככהה  דדככייווןן  דדההוותתרר
דבזה מתקיים  ממןן  ההעעננבבייםם  ההוותתרר  ללוו  ללממצצווץץ

דדגגזזהה""ככ  ההייאא  ככאאןן  ררקק  בבאאככייללתת  , אלא ,,אכילה''
, עכ"ז מיעטה פפוועעלל  דדאאףף  דדששתתייהה  בבככלללל  אאככייללהה

, אבל זה לא בא להורות מציצת הפריהתורה 
 אינה אכילה.  הענביםדמציצת 

  .הענביםאת הטעם דאסור למוץ א"כ צ"ב ו
 דבכה"ג ,עעלל  ההבבייתתההוואא  ממששווםם  פפססיידדאא  דדבבדדאאוולליי  

 בבגגדדרריי  זזככוותת  אאככייללתת  פפוועעלל  בבממללאאככתתוו  אאצצלל  בבעעלל  ההבבייתת

        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
   

 פפננייננייםם  עעלל  ההפפררששהה 
  

  ממצצוווותת  ששייללווחח  ההקקןן  ככממהה  פפעעממייםם
  

קקחח  ללךךששללחח  תתששללחח  אאתת  ההאאםם  וואאתת  ההבבננייםם  תת""
  ((ככ""בב,,  זז''))  ""ללממעעןן  ייייטטבב  ללךך  ווההאאררככתת  ייממייםם

 

בכולל שנים עשרות המעשה שהיה לפני כמ
שם למד רבינו בצעירותו. באחד חזון איש''

הימים הבחין הוא עם כמה תלמידי חכמים
הלומדים בכולל, ביונה שבנתה קן על אחד

ומן',חשב 'מזמהמנורות, וקבעו שאין זה נ
ח את האם ולקחת אתוממילא יש מצווה לשל

לזכות במצווה בזה אחר לםהבנים. ורצו כו
. מקום הקן היה גבוה, ולכן קבעו שבמצווהזה

און רבי יעקב פוזן שליט"אילה הגיזכה תח
, ואכן הגאון רבי יעקב שלחה מכולם)גבו(שהיה 

 את האם וזכה בבנים.
ירםלאחר מכן הפקיר את הבנים והחז

ראתה זאת,היונה  -למקומם. כאשר האם 
 לדגור על הבנים. שבה

ים את המצווה,יוק ואז בא רבינו שליט"א
הפקיר גם הוא, וכך זה ריחוזכה בביצים וא

מו מספר אברכים אתיבמשך כמה פעמים קי
 .המצווה

וסיפר: וכל אותם שקיימו אז את ם רבינויוסי
ווה נפקדו לשנה הקרובה בבן זכר,המצ

 ואצלנו נולד בני רבי שלמה.
 

שבבית רבינו היתהגם במרפסת המטבח 
שנים רבות למעלה על הארון במשך מונחת

קערה ישנה, והיונים היו באים ומקננים שם,
 ורבינו היה מקיים את המצווה בשמחה.

(יורה דעה סימןיא פעם העירו לו, הרי הלכה ה
בונה את הקן במקום יונהשאם  רצ"ב ב')

, נחשב מזומן ופטור מן המצווה,ך לאדםיהשי
ואיך מקיים את המצווה, וענה בצחות: הבית

,(ואינו חצר המשתמרת)כאן הוא כמו הפקר 
שכל הזמן נכנסים ויוצאים אנשים, והרבה

שהם רוצים בלי לשאול אף עושים מה מהם
    ...ןמו, ואין זה נחשב מזאחד

  ממטטוובבךך))((ששבבעעננוו   

 כי תצאפרשת  395 '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 : 

  יי""ללדדוודד  דד''  אאוורריי  ווייששעע""
לדוד ה' אורי וגו', וכתב המ"ב בסי'  כ"ז)  (מזמור פרקבסוף התפלה אומרים 

תקפ"א סק"ב, 'ונוהגין במדינתנו מר"ח אלול עד יוהכ"פ לומר בכל יום אחר 
תפלת   רחארי וכו', בוקר וערב וכו', ובערב גמר התפלה מזמור לדוד ה' או

 המנחה'.
ושאלתי להג"ר חיים קניבסקי שליט"א, "כתב המ"ב בסי' תקפ"א סק"ב, 

לדוד ה' אורי וגו', אחר תפלת המנחה עכ"ד, וכ"כ בספר  שאומרים המזמור
המתפללים  שלנו ושל כל דין ד'. אולם צ"ע לכאורה, דהמנהג שונה הלכות שם

ב טעמא דמילתא  מזמור אחר תפלת ערבית. וצ"ה תנוסח אשכנז הוא לומר א
 שאין אנו עושים כמ"ש המ"ב בשם האחרונים. מה דעתו בזה".

 .(חשון תשס"ו)ב". יהגו להסמיך מנחה למער"הם נ(בכתב) והשיב לי 
  ((בבממחחייצצתת  חחככממיי  ייששרראאלל  ההללככוותת  רראאשש  ההששננהה))

 
(בראשית אמר רבי זבדי בר לוי כל מקום שנאמר "לולא", בזכות אבות, והכתיב 

הנו" א"ל כל עצמן לא עלו אלא בזכות אבות, שאלולא  "כי לולא התמהממג, י) 
לעולם. רבי יוחנן אמר בזכות השם, שנאמר   זכות אבות לא היו עולין משם

ובזכות אמנה.  "לולי ה' צבאות". רבי לוי אומר בזכות התורה(ישעיה א, ט) 
"לולי תורתך שעשעי", ובזכות אמנה (תהלים קיט, פט) דכתיב  -בזכות התורה 

 .(שם כז, יג)לולא האמנתי לראות בטוב ה'"  -
שאלה: מה יש במילה לולא שטמון בה סודות וזכויות כה גדולים של זכות 

 אבות וזכות התורה והאמונה?
שכוונתו לומר שיש במילה  (א.ה. יתכן תשובה: תורה שבכתב ותורה שבע"פ. 

"לולא" גם כמה רמזים ע"פ תורה שבכתב כפי שמציין המדרש, וגם רמז לחכמתם 
א) לפיכך נקראו ראשונים  של חז"ל בעלי התורה שבע"פ שאמרו בקידושין (ל,

סופרים שהיו סופרים כל האותיות שבתורה, ומלמדנו המדרש שכשחז"ל ראו 
כל המקומות השייכים לזה הן בתורה לפניהם מילת "לולא" מיד קישרו בדעתם 

 )שבכתב והן בתורה שבע"פ, ועפי"ז פירשו הפסוק כאן.
  ))ששווחחרר  טטוובב  תתההייללייםם  ממאאתת  יידדיידדייננוו  ההחחששוובב  ההררהה""גג  רר''  ההלללל  קקוופפררממןן  ששללייטט""אא  ממוובבאא  בבסספפררוו  ממדדררשש  ((ננפפששיי  בבששאאללתתיי    

 

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

 ,ו מכינים רשימה מקיפה ביותר של כל ספרי מרן שליט"אנאנח
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אמא שואלת: הבן שלי יצא לתרבות רעה, הרב אומר שאדם 

בהשגחה והכל לטובה, אבל מצד  לא ירדוף את עצמו כי הכל
שני אני מכירה איזה סיפור מפורסם מהחפץ חיים שאמר 
לאיזה זוג שבאו אצלו באותו עניין של ילד שיצא לתרבות 
רעה, ואמר להם שהם אשמים בשביל ששמו את הילד 
במוסדות של חינוך קלוקל. אם כן, אולי בכל אופן יש לי 

 מקום כן לרדוף את עצמי?
 

היה היה. יש 'לפני' ויש 'אחרי'. לפני מעשה מה ש תשובה:
צריכים לעשות את הכי טוב שאפשר. אבל עכשיו שזה כבר 
קרה, צריכים לקבל את זה באמונה שזה כפרת עוונות, ולהגיד 
על זה את החוק של התודה, ובעזרת ה' כמו שאני הייתי רחוק 
וחזרתי בתשובה גם הוא יחזור בתשובה. כי גם אני הייתי רחוק 

מרי, והנה ה' החזיר אותי בתשובה. למה? אבא שלי ע"ה, הוא לג
אמר לי שהוא כל יום בכה, ממש כל יום בכה שיהיה לו בן 
תלמיד חכם. ואם אבא שלי אמר מילה אז זה מאה אחוז ככה 
היה, כל יום הוא בכה על זה! אז היה לו רצון, בכה וביקש, 

רבבות  ומהבכיות שלו יש היום הרבה תלמידי חכמים לא אחד,
של תלמידי חכמים. את חייבת להבין שאני, אם מישהו היה 
מנסה לדבר איתי על יהדות, ה' ישמור! אי אפשר להבין באיזה 
מקום הייתי מונח, באיזה חושך, והנה ה' הציל אותי בזכות 

 הבכיות של אבא שלי.
אע"פ כן חשוב שתדעי שהתודה היא הרבה יותר חזקה מתפילה 

להגיד תודה וגם להתפלל, זה בטוח  ודמעות. ואם תזכי גם
 שיהיה פה ניסים ונפלאות והבן שלך יחזור בתשובה.

לרדוף את עצמך זה פירושו לסגור לעצמך את הכל ואת כבר 
לא תעשי כלום. מה שהיה היה! זו המציאות, גמרנו! זה רצון 

 ה', תתקדמי.
 
 

שאלה: הרבה רבנים מדברים מזה שמשיח כאן ועומד 
הרב יכול להרחיב על הנושא הזה, מה באמת להתגלות, האם 

 קורה בעולם?
 

הרי כולנו רואים, לא צריכים להיות נביא ולא בן  תשובה:
נביא, ולא צריכים להיות איזה גאון בשביל להבין. רואים שיש 
דברים, קודם כל, כל המצב שבורא עולם עשה את הקורונה. 

ת של עם ודבר נורא מאוד שקורה עכשיו, שבטלוויזיה הישראלי

ישראל, היום ראיתי קטעים שהראו לי, בכיתי בדמעות, מבטיח 
איך צוחקים על הקב"ה, ובטלוויזיה של  –לך שממש בכיתי 

ישראל, איך עושים צחוק ממשה רבנו, ממש בכיתי בדמעות 
פעמיים. בפעם הראשונה כשרק שמעתי, עוד לא ראיתי, כבר 

ם קצרים, בכיתי בדמעות. ואח"כ הראו לי קטעים, רק קטעי
וממש בכיתי בדמעות. וזו מלחמת גוג ומגוג! שיש כזה מסיון! 
וכזה שקר, שלא אומרים לך שזה נצרות, אומרים 'לא! זה לא 
נצרות, זה וויכוח בין יהודים ליהודים, מהי האמת', וככה הם 
מבלבלים אנשים, ה' יצילנו. וזו מלחמת גוג ומגוג, הכי קשה 

הסימנים, כל העניין  שהייתה אי פעם לעם ישראל. וכל
שהפרוטה תכלה מן הכיס, וכל מה שעם ישראל עוברים עכשיו, 
הכל זה סימנים של משיח. ומה נגיד על אומן ראש השנה שעדיין 
אין שום דרך להגיע, הכל סגור, מה נגיד? יש פה מלחמה ממש 
קשה מאוד. ואשרי מי שיחזיק באמונה במלחמה הזו, ויתפלל 

 א יתבלבלו מכל מה שקורה. עכשיו על עם ישראל! של
פשוט למחות! אלו שרואים טלוויזיה איך הם יכולים צריכים 

לראות כזו תוכנית! איך אפשר! מי שיראה את זה, אם יש לו 
קצת יראה הוא יתחיל ישר לבכות... לעשות צחוק ממשה 
רבנו?! ליצנות ממשה רבנו?! מיוסף הצדיק, מצדיקים נוראים 

 נים לדבר כזה שיקרה, איך?!שיש בעולם הזה?! איך נות
אם כאלו סימנים של מלחמת גוג ומגוג לא מספיק לכם, אז אז 

מה נשאר? אנחנו נמצאים עכשיו בחבלי משיח ממש האחרונים! 
והם קשים מאוד, ממש הכי קשים. ויאללה, בבקשה, כולם 
יתחזקו בתפילות, ויתמכו בעם ישראל, ויתנגדו לכל הדברים 

 המכוערים האלו.
ם באמת אתם מאמינים שעוד מעט יבוא משיח אז מה אתם נו, וא

חולמים? תתחילו להפיץ! הם מנסים להפיץ את השטויות שלהם 
ואת הכפירות ואת הנצרות, ואנחנו נתחזק עוד יותר להגביר את 
ההפצה, עוד יותר! כולם! כל אחד יתקשר ויזמין מאה חוברות 

! מה זה, של חוק התודה! כל אחד! אני מחייב כל אחד! ותפיץ
זה כלום, זה גרושים מאה חוברות, וכל אחד במקום שלו שיפיץ, 

חוברות, אחד חוק  2שהחוק של התודה יתפשט. וזה למעשה 
התודה והשניה פניני נפלאות התודה, ואחד משלים את השני, 
את שניהם צריכים. קדימה לעבודה. אנחנו צריכים לראות איך 

בטלוויזיה אנחנו  אנחנו מגבירים את ההפצה! מה שהם עשו
 נגביר את ההפצה!

 
 שאלה: מה הסוד של שלום הבית?

 
 –שלום בית זה עבודה, וזו עבודה של כל החיים  תשובה:

עובדים? מצליחים! לא עובדים? לא מצליחים! זו עבודה! נכון 
שבאיזה שהוא שלב העבודה היא יותר קלה, אחרי שכבר זוכים 

 בעבודה. לעשות הרבה תפילות. אבל תמיד זה תלוי
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 • אשימה עלי מלך •
אלול,  חודש  של  בעיצומו  כבר  נמצאים  אנו 
טובים  כל אחד מרבה במעשים  אלו  ובימים 
ובתפילות שיזכה לשנה טובה ולהכתב בספר 
בחודש  נוהגים  היו  שצדיקים  וידוע  החיים, 
זה בכל מיני מנהגים, שמטרתם היתה לעורר 
את הלבבות לתשובה, ובודאי שכל אחד – גם 
טובות  קבלות  מוסיפים  שבעם  הפשוטים 
שמקבלים על עצמם כל אחד כפי השגותיו.

אלול,  בחודש  תמיד  נקראת  תצא  כי  פרשת 
מהיסודות  אחד  את  לומדים  זו  ובפרשה 
הגדולים ביותר בענין התשובה והתפילה, וכך 
דבר  אדם  יוציא  אל  לעולם  הגמרא:  אומרת 
מגונה מפיו, שהרי עיקם הכתוב תשע ועשר 
אותיות ולא להוציא דבר מגונה מפיו, שנאמר 
ע"כ  טהור',  יהיה  לא  אשר  איש  בך  יהיה  'כי 
מידי  קוראים  אנו  זה  ופסוק  הגמרא,  דברי 
את  כאן  להביא  וראוי  אלול,  בחודש  שנה 
דבריו של ה'חפץ חיים' בספר שמירת הלשון, 
עבור  למעלה  תפילתו  מקבלין  אין  'גם  וז"ל: 
זה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש פרשת מצורע 
'מאן דאית בה לישנא בישא, צלותא לא עלת 
קמה דקודשא בריך הוא, דהא אתער עלה רוח 
עלה  וקביל  בתשובה  דאהדר  כיון  מסאבא, 
אל  והובא  טהרתו  ביום  כתיב?  מה  תשובה, 
הכהן'. תרגום: מי שיש בו לשון הרע, תפילתו 
אינה עולה לפני הקב"ה, מפני שרובצת עליה 
על  וקיבל  בתשובה  שחזר  כיון  טומאה,  רוח 
והובא  טהרתו  ביום  נאמר  עליו  לשוב,  עצמו 
'ובזה  דבריו  שם  הח"ח  ומסים  הכהן'.  אל 
יקרא',  טמא  'וטמא  התורה  דכתבה  מה  יובן 
לרבים,  צערו  להודיע  שצריך  רז"ל  ופירשו 
מחמת  והוא  רחמים,  עליו  יבקשו  ורבים 

שתפילתו אינה מתקבלת למעלה'.
אכן, כמו שאמרנו, כל אחד מרבה בתפילות, 
קודם  טובים, אבל תנאי  ובמעשים  בתשובה 
דיבור  מכל  נקי  פיו  שיהיה  הוא,  למעשה 
אבל  ולהתחנן  להתפלל  אדם  יכול  כי  אסור, 
דיבורים  בגלל  למעלה  עולה  אינה  תפילתו 
לשנות  הזמן  זה  ועכשיו  שדיבר,  אסורים 
דיבורים  מיני  מכל  ולהתנתק  הרגלים, 
אסורים, ובע"ה בימים הנוראים הבעל"ט נוכל 
ויה"ר  נקי,  בפה  השי"ת  לפני  שיח  לשפוך 

שיעלו תפילותינו לרצון.
)ע"פ טיב התורה-כי תצא(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

המצוה,  מן  כן  גם  בה  שיש  הרשות  למלחמת  ישראל  בני  בצאת 
נצטוו העם כי בבוא אליהם נסיון של אשת יפת תואר, מן הראוי היה 
ולבלתי  ועבירה  חטא  של  נידנוד  מכל  ולהישמר  להיזהר  לכתחילה 
יגש לעשות ולחשוב כדברים האלו, אך כאשר לא יוכל האדם עמוד 
בנסיונו נתנה לו התורה היתר לשעה, ולאחר שיעשה את כל המעשים 
וברשותו  בידו  יש  לה,  להינשא  בלבו  יחפוץ  ועדיין  בענין  האמורים 

לעשות כן.
נבל ברשות התורה

אז בימים ההם - קודם המצאת כלי מלחמה אשר ניתן להילחם בהם 
ממרחק ומהאויר – בלא עמידה בפועל נגד האויבים, היו אנשי הצבא 
נלחמים פנים בפנים מול שונאיהם, ומן ההגיון והשכל הישר היא כי 
לא יעלה על הדעת שיהיו ראשם ולבם עסוק בדברים אחרים שאינם 
אחר  להתפתות  בידם  זמנם  יהא  שלא  שכן  וכל  המלחמה,  מעניני 
הנאות שווא וחמדות רעות, אלא את כל מחשבתם ותקוותם תולים 

הם האיך להינצל מאויביהם וכיצד להישאר בין החיים.
ולפתות  לבוא  העזה  הרע  היצר  עדיין  מוצא  זו  סכנה  בזמן  אף  ברם 
שגלוי  בשעה  תואר,  יפת  אשת  של  בנסיון  למלחמה  היוצאים  את 
לכל איש ואיש את התוצאות ההרסניות שיש בלקיחתה, הן שבסוף 
'ְוָהָיה ִאם ֹלא ָחַפְצָּת ָּבּה' - פירש רש"י -  ישנאה כמו שאמרה תורה 
הכתוב מבשרך שסופך לשנאותה, והן שיצא ממנה בן סורר ומורה, 
ָהַאַחת  ָנִׁשים  'ְׁשֵּתי  בתורה פרשת  נסמכה  לכך  כי  בגמרא  וכמפורש 
'ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה' לפרשת אשת יפת  ְוָהַאַחת ְׂשנּוָאה' ופרשת  ֲאהּוָבה 
תואר, לומר כי הנושא את אותה האישה – הרי שבסוף ישנאה, ולא 
זו בלבד אלא אף יצא מהם בן סורר ומורה, זאת מלבד עצם הדבר 
שצריכה שתבכה ותתנוול זה ירח ימים, אך עם כל זאת עדיין לא ימנע 

האדם מללכת אחרי עיניו ולקחתה לאישה.
אמנם התורה כבר התירה לו לאחר שיעשה עימה את הכתוב בפרשה, 
מטעם דאמר הגמרא: מוטב שיאכלו ישראל בשר תמותות שחוטות 
שהיתה  זאת  מבלעדי  כי  כלומר  נבילות,  תמותות  בשר  יאכלו  ואל 
התורה מתירה, היה ממילא לוקחה באיסור, על כן בכדי שלא יעבור 
על איסורי תורה – ניתנה לו רשות לקחתה בתנאים מסויימים כנבל 

ברשות התורה, והעיקר שלא יעבור על איסור מפורש שבתורה.
מלך זקן וכסיל

מכאן נלמד ונראה את גודל הזהירות הנדרשת לא ללכת אחרי עצת 
האדם  את  בהם  לתפוש  ופתיון  מלכודת  בחובו  הטומן  הרע  היצר 
לדרדרו ולהביאו עד לשאול תחתית, הוא בא אליו במילים מתוקות 
מדבש ומנופת צופים ובכך גוררו ומפתהו לעבור על רצון בוראו, אשר 
סופו מי ישורנו וגורלו רע ומר כלענה, לא זה בלבד אלא אף השטן 
האיש  על  הכבוד  כסא  לפני  לקטרג  בעצמו  לבסוף  בא  שהחטיאו, 
שחטא, בדרישה ובתביעה כי צריך להעניש את האדם החוטא כדבעי.
על כן שומר נפשו ירחק ממנו ואל יכנס עמו במשא ובמתן בטענות 
בחלקלקות  ברשתו  יצודנו  ובסוף  וכסיל  זקן  מלך  הוא  כי  ובמענות, 
לשונו, לפיכך יברח ממנו כבורח מפני האש, ורק בכך ינצל מעצותיו 

הרעות ומדרכיו המקולקלות, על ידי שידע תמיד כי מולו עומד מלך 
אדם  בני  להכשיל  מלחמה  בתכסיסי  ומלומד  בקי  אשר  וכסיל  זקן 
ועושה את עבודתו ותפקידו בנאמנות יתירה והכל בכסילתו ובחכמתו 
המדומה, הרי יברח ממנו כבורח מפני אש ולא יתעסק עמו כלל וכלל. 
העבירות  את  האדם  בעיני  ולהפוך  לצבוע  היצר  מנסה  הדבר  אותו 
ולזאת  להיכשל,  לו  לגרום  ובכך  טעמים  של  תילים  בתילי  למצוות 
ישכיל האיש לדעת את אשר לפניו למען לא יתעוורו עיניו מלראות 

את האמת וללכת לאמיתה של תורה.
התרחקות מדרכי היצר

לא רק מאיסור גמור יש להיזהר מליפול בידי היצר, אלא אף בדברים 
המותרים שנאמר עליהם 'קדש עצמך במותר לך' צריך להישמר בכל 
משמר - כי מן ההיתר יסיתנו אל האיסור, כך הוא דרכו של יצר, אינו 
בא אל האדם בפעם אחת שיעבור עבירה מן החמורות שבתורה, כי 
לא יצליח בזממו והאדם לא ישמע לו, על כן בא אליו בפיתוי שיעבור 
ושמצליח  תורה,  מגופי  שאינו  בעלמא  חומרא  או  קל  מנהג  על  רק 
בדבר זה בא אליו שוב בטענה והוכחה שלא אירע לו שום היזק רוחני 
במה שויתר על המנהג ואז מחטיאו בנידנוד קל של עוון, וכך מוסיף 

והולך עד שמפילו רח"ל לחטאים מפורשים שבתורה.  
הלבבות  חובת  בספר  דאיתא  הא  לקיים  היא  מזה  להינצל  והעיצה 
על  לשוב  די  לא  תשובה  לעשות  שכשבאים  פ"ה(  התשובה  )שער 
הדברים  על  גם  לשוב  צריכים  אלא  בלבד,  לו  הידועות  העבירות 
המותרים המביאים אותו אל האיסור, כמו שנאמר על קצת החסידים 
יראתם  מתוך   – המותר  משערי  שערים  משבעים  פורשים  שהיו 

שיכשלו בשער אחד משערי האיסור.
הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו

אף זאת צריך לדעת כי דווקא בימים הנשגבים יותר - גם כח היצר 
מתרבה וגדל, כי זה לעומת זה עשה האלוקים וכפי שהימים גדולים 
וקדושים יותר כן היצה"ר אינו טומן את ידו, ובא בהפרעות גדולים 
האדם  את  לראות  יכול  ואינו  העולם,  מן  האדם  את  להטריד  ורבים 
מתעלה וחוזר בתשובה על מעשיו ובכך יורד כל עבודת היצר לטמיון, 
על כן משקיע הוא כוחות רבים לחפש ולמצוא אחרי נקודות התורפה 

שבאדם ושם מכשילו בהנאה רבה.
כן הדבר אף באנשים הגדולים ומורמים מעם, אליהם בא היצר הרע 
ביתר שאת ויתר עז ומנסה לקנות בהם שביתה, ועל זה אמרו חז"ל 
גדלותם  ערך  לפי  כי  כלומר  הימנו',  גדול  יצרו  מחבירו  הגדול  'כל 
ורבים  גדולים  כוחות  שצריך  וגם  להכשילם,  יותר  חפץ  וחשיבותם 

להעבירו ולהפסיקו מדביקות הבורא.
מסוגלים  הימים  בהם  והרצון,  הרחמים  ימי  של  אלו  בימים  כן  על 
כי  היצר  ברשת  מליפול  להיזהר  ביותר  מוטל  ה',  ודביקות  לקרבת 
כפי אשר הימים גדולים וחשובים ומסוגלים לתשובה שלימה ותיקון 
האדם  את  לבלבל  השטן  מצליח  הללו  בזמנים  דווקא   - העוונות 
בטרדות רבים ומשונים שהזמן גרמא, ולזה צריך להתחזק לא ליפול 

בידיו ולהתגבר עליו בכל מיני התגברות לנצחו ולמגרו כליל.

לא דברה תורה אלא נגד יצר הרע
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ברסלב  חסידי  כמה  פגש  שלי  התלמידים  אחד 
מחוג אחר, ואיך לא, השיחה נסובה סביב הנסיעה 
הקורונה  נגיף  בצל  זו  בשנה  השנה  בראש  לאומן 

המשבית את העולם.

להמשיך  שצריכים  בלהט  טען  שלי  התלמיד 
כי  האחרון,  הרגע  עד  באריכות  יום  יום  ולהתפלל 

על  מונחת  חדה  חרב  אפילו 
ימנע  אל  אדם  של  צווארו 

עצמו מן הרחמים.

לתגובות  ציפה  לא  הוא 
הצוננות של החסידים שאמרו 
עם  תשלים  "תראה,  לו: 
לעשות.  מה  אין  המציאות. 
הסיכוי  ציפיות.  תפתח  אל 
כך  כל  תתקיים  שהנסיעה 
גם  הם  דבריהם  את  קלוש". 
תיבלו בדיבורי אמונה: "כנראה 
השנה.  שניסע  רוצה  לא  שה' 
ה'  רצון  את  לקבל  צריכים 

באמונה..."

אסמכתה  הוסיפו  והם 
מי  שכל  חז"ל  מדברי  נוספת 
ונאנס  מצווה  לקיים  שרוצה 
ולא עשה את המצווה, נחשב 
מה  אין  לכן  עשה,  כאילו  לו 
כאילו  ייחשב  לכולנו  כי  לדאוג 
השנה  בראש  באומן  היינו 
ולמה לנו להרעיש את העולם 
כך  שווא...  בתקוות  ולהיאחז 

לדבריהם. 

התלמיד שלי שמע והזדעזע 
ייאמן  לא  וזה  לי.  לספר  ובא 
לטעות  אפשר  טעויות  כמה 

במסווה של אמונה וקבלת רצון ה' באהבה. ובגלל 
להסביר  ברצוני  השנה,  שלנו  הגדול  הניסיון  שזה 
ומה  בדברים  שיש  העצומות  הטעויות  את  קצת 

באמת תפקידנו בשעה זו:

קודם כול, לא שייך לקבל באמונה דבר שהוא נגד 

רצון ה'. ברגע שרצון ה' ברור, והמציאות "מכריחה" 
אותך כביכול לעבור על רצון ה' חלילה – אי אפשר 
ה'  רצון  אלא  לעשות".  מה  ואין  ה'  רצון  "זה  לומר 
האחרון  הרגע  עד  וברצונות  בתפילות  שתילחם 

ותעשה הכול כולל הכול כדי לקיים את רצון ה'.

חד  ה'  רצון  היא  השנה  בראש  לאומן  הנסיעה 
העולם,  גדול  נחמן,  רבי  וברור. 
מזה  גדול  דבר  שאין  אמר 
ושכל העולם תלוי בזה. חסידי 
מסרו  הדורות  בכל  ברסלב 
הנסיעה.  על  כפשוטו  נפשם 
מראש  לוותר  שייך  מה 
לא  זו  אמונה?  של  במסווה 

אמונה.

לעצמך  קורא  אתה  ואיך 
מתעלם  ואתה  ברסלב  חסיד 
נחמן?  רבי  של  תורתו  מכל 
בכוח  מאמין  לא  אתה  וכי 
אמר  נחמן  כשרבי  התפילה, 
שכל העניין שלו הוא התפילה? 
כך  כל  מתייאש  אתה  ואיך 
צעק  נחמן  כשרבי  בקלות 
בגרון ניחר שאין ייאוש בעולם 
מתחזק  לא  אתה  ואיך  כלל? 
ברצונות וכיסופין כשרבי נחמן 
רק  הן  המניעות  שכל  אומר 

בשביל החשק?

ובנוגע לדברי חז"ל שהוזכרו, 
התייחס  נחמן  רבי  הרי 
בנושא  והתבטא  מפורשות 
באמת,  שרוצה  שמי  ואמר 
ב"כאילו"  יסתפק  לא  לעולם 
את  עשה  כאילו  לו  שייחשב 
הנפש  בכלות  ומשתוקק  רוצה  הוא  כי  המצווה, 

לקיים את המצווה בפועל ולא ב"כאילו".

שלם  חודש  עובד  והיית  בכסף,  מדובר  היה  אם 
והיה  משכורת  לך  נותן  היה  לא  הבית  בעל  ובסופו 
היית  האם   – לך"  נתתי  כאילו  "תחשוב  לך  אומר 
מקבל את זה? היית צועק עד לב השמיים. כי הכסף 

השנה  בראש  באומן  הקיבוץ  בנפשך.  זה  לך,  חשוב 
הוא בנפשנו, הוא ציפור נפשו ושל כל חסיד ברסלב, 
הדעת  על  להעלות  אפשר  איך  חיותנו.  כל  זה 

שהקיבוץ הקדוש לא יתקיים כמתכונתו חלילה?

כשרבי נחמן מתאר תפילה עד לב השמיים, הוא 
אומר זאת בלשונו המליצית: "לתלוש קברים". ואכן 
הקיבוץ  הצלת  על  להתפלל  צדיקים  לקברי  נסעתי 
הקדוש, וביקשתי מכל צדיק וצדיק: "אתה בשמיים, 
ואתה יודע שהדבר החשוב ביותר לקדוש ברוך הוא 
חסידי  של  קיבוץ  שיהיה  רבינו,  של  השנה  ראש  זה 
אנא,  לטובה.  עלינו  הבא  בר"ה  אומן  בעיר  ברסלב 
הדרך  את  יפתח  שהקב"ה  ותבקש  בתפילה  עמוד 
שהקיבוץ הקדוש יתקיים על מתכונתו, שכל רבבות 
יותר  מוצלח  יהיה  שהקיבוץ  להגיע,  יזכו  הנוסעים 

מכל שנה..."

ה'  כי  לקב"ה?  ביותר  החשוב  הדבר  זה  ומדוע 
יתברך ברא את כל העולם בשביל הצדיקים, ובפרט 
בשביל יחידי הדורות, כמו שנאמר על רבי שמעון בר 
בנוגע  נכון  וזה  בעבורך",  נאמר  אדם  "נעשה  יוחאי: 

לכל יחידי הדורות, ובוודאי שייך גם לרבינו הקדוש.

ורבינו אמר בצורה ברורה שאינה משתמעת לשתי 
פנים שכל העניין שלו זה ראש השנה. כל העסק שלו 
וכל מהותו הוא הקיבוץ הקדוש בראש השנה. והוא 
גילה לנו שאין דבר גדול מזה! יוצא שממש תכלית 

כל הבריאה היא קיבוץ ראש השנה של רבינו.

וצריכים לדעת שכל מה שה' עושה הכול לטובה. 
זה  גם   – כולו  בעולם  שמכה  הזה  הנגיף  ובוודאי 
ביותר  החשוב  בעניין  ובפרט  העניינים,  בכל  לטובה 

בעולם שהוא ראש השנה של רבינו.

ומה טוב בזה?

הנגיף הזה עושה בירור חזק ומגלה מי קשור לרבי 
ברצון  להתחזק  אותנו  מחייב  הוא  כי  באמת,  נחמן 

חזק במסירות נפש על הראש השנה של רבינו.

חסיד ברסלב אמתי שמאמין באמת בדברי רבינו, 
מרבה בתפילה יום יום ועושה כל מה שבידו לעשות, 
דברי  את  לקיים  כדי  הנסיעה  על  נפשו  מוסר  והוא 
חשבון;  שום  ובלי  תירוצים  ובלי  פשרות  בלי  רבינו 
אך מי שלא מאמין שצריכים למסור נפש על העניין 
מתי  רק  לנסוע  שצריכים  וחושב  השנה  ראש  של 
הוא  מניעה,  רואה  הוא  אם   – ומסתדר  שאפשר 
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חסיד ברסלב 
אמתי שמאמין 
באמת בדברי 
רבינו, מרבה 

בתפילה יום יום 
ועושה כל מה 
שבידו לעשות, 

והוא מוסר נפשו 
על הנסיעה כדי 
לקיים את דברי 
רבינו בלי פשרות 
ובלי תירוצים ובלי 

שום חשבון. 

כל יהודי אני אוהב

תצא כי
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